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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 536 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 16.7.2020 (με το ΦΕΚ Β΄ 2883). 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 έξι συνεχόμενους τόμους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI λόγω του
μεγάλου όγκου των νομοθετημάτων. Για την ευχερέστερη περιήγηση στα
νομοθετήματα μεταξύ των τόμων, το έργο συνοδεύεται από ξεχωριστό αρχείο που
περιέχει ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ όλων των τόμων, πλην των
επιμέρους διαδραστικών πινάκων περιεχομένων που υπάρχουν στην αρχή εκάστου
τόμου. Τα νομοθετήματα παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά, στην ισχύουσα την
16.7.2020 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 16.7.2020. 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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281. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. 46553/ της 13/13.5.2020 «Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ΄ αρ.
39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υγείας (Β΄ 1481)» (Β΄ 1837)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου δεύτερου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76).
β. Του άρθρου δέκατου έβδομου 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄
83).
γ. Του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4684/2020 (Α΄ 86).
δ. Του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 171).
ε. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
στ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση
Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 208).
ζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
η. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
θ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
2. Την υπ΄ αρ. 39683/16.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υγείας «Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων»
(Β΄ 1481).
3. Την ανάγκη τροποποίησης και παράτασης ισχύος της υπ΄ αρ. 39683/16.4.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Δήλωση
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αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων» (Β΄ 1481), μόνο ως προς τη δήλωση
αποθεμάτων υγειονομικού υλικού, προκειμένου να παρακολουθείται από τα αρμόδια
όργανα η επάρκειά τους, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των
καταναλωτών στα εν λόγω προϊόντα.
4. Την υπ΄ αρ. 45000/7.5.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5
περ. (ε) του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την εξειδίκευση των ειδών, των υπόχρεων, των κυρώσεων και της διαδικασίας
υποβολής δήλωσης αποθεμάτων προϊόντων ατομικής προστασίας, προσωπικής
υγιεινής και τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19. Η καταγραφή των
προαναφερθέντων ειδών αποσκοπεί αφενός στην εποπτεία της αγοράς ως προς την
επάρκεια των εν λόγω προϊόντων και αφετέρου στην παρακολούθηση των τιμών
πώλησής τους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτων
πρακτικών.
Άρθρο 1
Είδη αποθεμάτων που δηλώνονται
1. Η δήλωση αποθεμάτων αφορά σε είδη ατομικής προστασίας από τη μετάδοση
ασθενειών, τα οποία περιορίζονται αποκλειστικά στα εξής:
α. «Χειρουργικές μάσκες»: στα πλαίσια της παρούσας νοούνται οι χειρουργικές και
λοιπές μάσκες μιας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων που προορίζονται για ιατρική ή
ιδιωτική χρήση με σκοπό την προστασία από τη μετάδοση ασθενειών.
β. «Απολυμαντικά διαλύματα»: νοούνται τα βιοκτόνα προϊόντα Τύπου 1 για την
ανθρώπινη υγιεινή είτε σε μορφή υγρή ή γέλης είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, που
χρησιμοποιούνται για την απολύμανση των χεριών.
γ. «Αιθυλική αλκοόλη» νοείται:
i. η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται ως πρώτη ύλη στην παραγωγή
απολυμαντικών προϊόντων και
ii. η καθαρή, μη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα) με αλκοολικό
τίτλο 95% που διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση.
δ. Τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19.
2. Τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της νόμιμης
κυκλοφορίας τους, ήτοι: α) τα προϊόντα της περίπτωσης (α) της προηγούμενης
παραγράφου να κυκλοφορούν νόμιμα είτε ως Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Ι/Π)
σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009 «Εναρμόνιση
της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Β΄ 2198) και να κατέχουν βεβαίωση εγγραφής στο
Μητρώο Κατασκευαστών του ΕΟΦ ή Βεβαίωση καταχώρισης στο Εθνικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ι/Π ΕΟΦ, κατά περίπτωση, είτε ως Μέσα Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ) της Κατηγορίας ΙΙΙ περ. (γ) του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/425 είτε ως Ι/Π και ΜΑΠ δυνάμει όλων των ως άνω διατάξεων,
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β) τα προϊόντα της περίπτωσης (β) της προηγούμενης παραγράφου να διαθέτουν
άδεια κυκλοφορίας ή προσωρινή άδεια διάθεσης και χρήσης από τον ΕΟΦ σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 528/2012, η δε επισήμανση των εν λόγω προϊόντων πρέπει να
είναι σύμφωνη με τα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ στοιχεία της άδειας, και γ) τα προϊόντα
της περίπτωσης (δ) της προηγούμενης παραγράφου να κυκλοφορούν νόμιμα ως in vitro
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Ι/Π) σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση
ΔΥ8δ/οικ.3607/892/2001 «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία
98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου
1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα» (Β΄ 1060) και να
κατέχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών του ΕΟΦ ή Βεβαίωση
καταχώρισης στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ι/Π ΕΟΦ.
3. Στο πεδίο εφαρμογής δεν περιλαμβάνονται:
α. τα απολυμαντικά προϊόντα που διατίθενται σε μορφή διαλύματος και προορίζονται
για την πρόληψη κατά των μικροβίων σε εργαστηριακούς ή νοσοκομειακούς χώρους,
για καθαρισμό ιατρικών εργαλείων, για απολύμανση γραφείων, σπιτιών, επιφανειών,
αντικειμένων κ.ά., δηλαδή βιοκτόνα προϊόντα τύπου 2 σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 528/2012 ή απολυμαντικά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού φέροντα CE σύμφωνα
με την κοινή υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009 «Εναρμόνιση της
εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Β΄ 2198).
β. τα μαντηλάκια που περιέχουν αλκοόλη και προορίζονται για την απολύμανση
επιφανειών, αντικειμένων κ.ά. (βιοκτόνα τύπου 2 για απολύμανση επιφανειών) και
απολυμαντικά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού φέροντα CE σύμφωνα με την κοινή
υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/ Γ.Π.οικ.130648/2009 «Εναρμόνιση της εθνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών
προϊόντων» (Β΄ 2198).
γ. τα απολυμαντικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε ιατρεία,
χειρουργεία κ.λπ. ή αποκλειστικά για ιατρική χρήση και προορίζονται για τον
καθαρισμό, την απολύμανση ή την αποστείρωση των Ι/Π και τα οποία αποτελούν
ομοίως Ι/Π.
δ. τα καλλυντικά προϊόντα, ακόμη και εάν περιέχουν δευτερεύοντα ισχυρισμό περί
ήπιας αντισηπτικής δράσης και τα αρωματικά μαντηλάκια.
ε. οι μάσκες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (α) της παρ. 1 του παρόντος (π.χ.
βιομηχανικές μάσκες για προστασία από αναθυμιάσεις, σωματίδια, οσμές κ.ά).
στ. η χλωρίνη ή αλλά παρεμφερή προϊόντα.
Άρθρο 2
Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων
1. Υπόχρεοι δήλωσης των αποθεμάτων των προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 1 είναι:
α. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, διακίνηση και
χονδρική πώληση των συγκεκριμένων ειδών,
β. όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν απολυμαντικά προϊόντα,
γ. όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν απολυμαντικά προϊόντα (βάσει του άρθρου 5
του ν. 4681/2020 (Α΄ 74),
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δ. όλες οι υπεραγορές τροφίμων (super market),
ε. όλες οι λοιπές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στη λιανική
πώληση,
στ. όλα τα φαρμακεία, είτε προμηθεύονται τα συγκεκριμένα είδη από τη χονδρική
είτε τα παρασκευάζουν οι ίδιοι στο φαρμακείο τους.
2. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στη χονδρική και στη
λιανική πώληση με τον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καταγράφονται
οι ποσότητες των ειδών που αποτελούν αποθέματα της αποθήκης χονδρικής πώλησης.
Άρθρο 3
Υποβαλλόμενα στοιχεία από υπόχρεους
1. Οι υπόχρεοι υποβάλλουν την ποσότητα των αποθεμάτων ανά είδος, η οποία θα
πρέπει να προσδιορίζεται ως εξής:
α. για τις χειρουργικές μάσκες, σε τεμάχια,
β. για τα απολυμαντικά μαντηλάκια, σε τεμάχια, τα οποία νοούνται ως πακέτα, όπως
αυτά διατίθενται προς πώληση στο λιανικό εμπόριο, ανεξαρτήτως του αριθμού των
μαντηλιών που περιλαμβάνονται σε κάθε πακέτο,
γ. για τα απολυμαντικά διαλύματα και την αιθυλική αλκοόλη σε λίτρα. Συνεπώς, το
σύνολο της ποσότητας των συσκευασιών που εμπεριέχουν ποσότητα κατώτερη του
λίτρου πρέπει να μετατρέπεται σε λίτρα,
δ. για το τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19, σε τεμάχια.
2. Άλλα στοιχεία που υποβάλλονται από τους υπόχρεους είναι:
α. η κατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρηση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2:
χονδρική πώληση, παραγωγή, υπεραγορές τροφίμων (super market), λιανική πώληση
(λοιπές επιχειρήσεις), φαρμακεία,
β. τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρα,
αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία επικοινωνίας
του νόμιμου εκπροσώπου).
γ. τη διεύθυνση όλων των χώρων αποθήκευσης των προϊόντων.
δ. την προέλευση των προϊόντων [ελληνική - ΕΕ - τρίτη χώρα και ονομασία της τρίτης
χώρας)].
3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός σημείων αποθήκευσης των
αποθεμάτων, η δήλωση γίνεται συγκεντρωτικά σε επίπεδο επιχείρησης.
Άρθρο 4
Λοιπές υποχρεώσεις επιχειρήσεων
Η διάθεση των προϊόντων των περ. (β) και (γ. ii) της παρ. 1 του άρθρου 1, από τους
υπόχρεους των περ. δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 γίνεται αποκλειστικά σε
μεμονωμένες συσκευασίες, τηρώντας ταυτόχρονα τους περιορισμούς ως προς την
ανώτατη ποσότητα τεμαχίων ανά πελάτη, η οποία ορίζεται αυστηρά στα τρία (3)
τεμάχια συνολικά, από τα οποία μόνο δύο (2) δύνανται να ανήκουν στο ίδιο είδος.
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Άρθρο 5
Διαδικασία δήλωσης αποθεμάτων
1. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 μπορούν να εισέλθουν στην ειδικά διαμορφωμένη
πλατφόρμα για τους σκοπούς της παρούσας είτε απευθείας, μέσω του συνδέσμου
https://antiseptics-suppliers.businessportal.gr, είτε μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr/), στην οποία
μπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσμο: «Δήλωση Αποθεμάτων Υγειονομικού Υλικού
και Τροφίμων».
2. Οι υπόχρεοι συνδέονται με την εφαρμογή ως εξής:
α. οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ με τη χρήση των κωδικών
πρόσβασης της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ,
β. οι επιχειρήσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο
ΓΕΜΗ με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TAXIS.
3. Οι υπόχρεοι μετά την αρχική δήλωση των αποθεμάτων των προϊόντων του άρθρου
1 υποχρεούνται να επικαιροποιούν τα αποθέματά τους κάθε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
(Δευτέρα έως Παρασκευή).
4. Κατ΄ εξαίρεση της παρ. 3, οι υπεραγορές τροφίμων (super market) υποχρεούνται
να υποβάλουν τις δηλώσεις των αποθεμάτων του άρθρου 1, καθημερινά. Οι εν λόγω
επιχειρήσεις στις δηλώσεις τους αναφέρουν τις διαθέσιμες ποσότητες της ημέρας, το
αργότερο μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους.
5. Σε περίπτωση καταχώρισης λανθασμένου στοιχείου εκ παραδρομής, οι υπόχρεοι
δύνανται να προβούν σε διόρθωση τους το αργότερο μέχρι την επόμενη δήλωσή τους.
Μετά το πέρας του τριημέρου για τους υπόχρεους της παρ. 3 ή μετά το πέρας της
ημέρας για τους υπόχρεους της παρ. 4, δεν υφίσταται σχετική δυνατότητα και η
δήλωση λογίζεται ως ανακριβής.
Άρθρο 6
Διάρκεια ισχύος υποχρέωσης δήλωσης υποβολής αποθεμάτων
Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων παρατείνεται για δυο (2) μήνες, ήτοι έως τις 12
Ιουλίου 2020, ενώ με νεότερη απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υγείας το εν λόγω χρονικό διάστημα δύναται να παρατείνεται για χρονικό
διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών κάθε φορά, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου
δεύτερου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
Άρθρο 7
Έλεγχος συμμόρφωσης
1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία των αποθεμάτων αποτελούν πληροφοριακά δεδομένα
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕκΠΚ) του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με ευθύνη της ΓΓΕκΠΚ δύναται τα
δεδομένα να εξαχθούν ως πληροφοριακό υλικό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά
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τη διάρκεια ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 (Α΄
171).
2. O Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, δύναται:
α. να δίνει εντολή ελέγχου συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 2,
β. να διαβιβάζει στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων την εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με την επιβολή προστίμου,
γ. να διαβιβάζει τα σχετικά στοιχεία προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, όταν
προκύπτουν ευρήματα που άπτονται των φορολογικών διατάξεων,
δ. να παρέχει κάθε αναγκαία πληροφόρηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατόπιν
σχετικού αιτήματός της.
Άρθρο 8
Ύψος προστίμου ανά παράβαση
1. Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων του άρθρου 2 με τις διατάξεις της από 14.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), του άρθρου δέκατου έβδομου 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α΄ 83), του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και της παρούσας επισύρουν τις κάτωθι κυρώσεις:
α. σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης προϊόντων αξίας έως δέκα χιλιάδες ευρώ
(10.000€) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) και κατάσχεση των
αδήλωτων προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 1.
β. σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης προϊόντων αξίας από δέκα χιλιάδες ένα έως
πενήντα χιλιάδες ευρώ (10.001 - 50.000€) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δυο
χιλιάδες έως δέκα χιλιάδες ευρώ (2.000 - 10.000€) και κατάσχεση των αδήλωτων
προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 1.
γ. σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης προϊόντων αξίας από πενήντα χιλιάδες ένα
ευρώ (50.001€) και πάνω επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες έως
εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000 - 100.000€) και κατάσχεση των αδήλωτων προϊόντων της
παρ. 1 του άρθρου 1.
δ. σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται το μέτρο της
κατάσχεσης όλων των προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 1. Αναλόγως δε της βαρύτητας
της παράβασης δύναται να επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο ύψους έως εκατό
χιλιάδων ευρώ (100.000€).
2. Για τη διαδικασία ελέγχου, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των
ανωτέρω κυρώσεων εφαρμόζεται αναλόγως η υπ΄ αρ. 34077/30.3.2020 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την
εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
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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΄ 1116), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α΄ 83).
Άρθρο 9
Ισχύς
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η υπ΄ αρ. 39683/16.4.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Δήλωση αποθεμάτων
υγειονομικού υλικού και τροφίμων» (Β΄ 1481) καταργείται ως προς την υποχρέωση
δήλωσης αποθεμάτων τροφίμων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
----------.----------

282. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ.
Κ1/54905 της 13/13.5.2020 «Τροποποίηση της 5954/23-6-2014 (ΦΕΚ 1807/ Β΄/2-72014) υπουργικής απόφασης “Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά
Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)”» (Β΄ 1838)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/2013) «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν και ιδίως το αρ. 17
αυτού.
2. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/2019) «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/2019) «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.
7. Την 5954/23-6-2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-7-2014) απόφαση του Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής
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Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90).
9. Τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/05.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 1699/Β΄/05/05/2020) «Παράταση ισχύος της 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
Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β΄1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και
επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών».
10. Την εισήγηση Φ.1/Γ/196/54520/Β1/12-5-2020 της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, Τμήμα
Γ΄ Κατάρτισης Εισηγήσεων Δημοσιονομικών Επιπτώσεων.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
12. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης και την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της
πανδημίας του COVID-19, αποφασίζουμε:
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της 5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-72014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τμήμα της κατάρτισης του
εαρινού εξαμήνου 2020, το οποίο δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι 30 Ιουνίου 2020,
δύναται να υλοποιηθεί από την 1η έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020».
2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της 5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-72014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το ελάχιστο όριο για τις
εβδομάδες κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2020 ορίζεται σε οκτώ (8) και η λήξη
του εξαμήνου την 30η Ιουνίου ή την 30η Σεπτεμβρίου 2020».
3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 9 της 5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-72014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από 18 Μαΐου 2020 έως 30
Ιουνίου 2020, στα ΙΕΚ θα διεξαχθούν όλα τα θεωρητικά μαθήματα όλων των
ειδικοτήτων και εκείνα τα εργαστηριακά μαθήματα, όπου αυτά δύνανται να
πραγματοποιηθούν εντός ΙΕΚ, εντός Εργαστηριακών Κέντρων και σε όσες
επιχειρήσεις επιτραπεί η παρουσία καταρτιζομένων, με αύξηση δύο (2)διδακτικών
ωρών ανά ημέρα, με ανώτερο όριο τις τριάντα (30) διδακτικές ώρες την εβδομάδα.
Όσα από τα εργαστηριακά μαθήματα δεν είναι δυνατόν να γίνουν λόγω περιοριστικών
μέτρων στους χώρους που διεξάγονται, θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως και την
30η Σεπτεμβρίου 2020, με ανώτερο όριο τις τριάντα (30) διδακτικές ώρες την
εβδομάδα με αντίστοιχη κατανομή ωρών ανά ημέρα και εβδομάδα, σύμφωνα με τις
ανάγκες της κάθε ειδικότητας».
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4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 10 της 5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-7-2014)
απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η διάρκεια της διδακτικής ώρας όλων των
μαθημάτων ορίζεται σε 35 λεπτά για το χρονικό διάστημα από 18 Μαΐου 2020 μέχρι
30 Ιουνίου 2020 και από 1 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020».
5. Το εδάφ. γ της παρ. 1 του άρθρου 18 της αριθμ. 5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-72014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει συμπληρώνεται ως εξής:
«Για το εαρινό εξάμηνο 2020, η αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ατομικές ή
ομαδικές δύνανται να αντικαθιστούν εξέταση έως 100% του πλήθους των συνολικών
μαθημάτων».
6. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 10 της 5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-7-2014) απόφασης
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «7. Από την 18η Μαΐου 2020 έως την 30η Ιουνίου
2020 και από την 1η έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020, στα Ι.Ε.Κ. πέραν της διά ζώσης
κατάρτισης προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ΄
αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αναθέσεις
μαθημάτων στους εκπαιδευτές ή όπως τυχόν τροποποιηθούν από τον Διευθυντή του
Ι.Ε.Κ. για την κάλυψη των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών.
----------.----------

283. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ.
Κ1/54904 της 13/13.5.2020 «Τροποποίηση της 5953/23-6-2014 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 1861/Β΄/8-7-2014) “Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας
των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)”» (Β΄ 1838)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/2013) «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν και ιδίως το αρ. 44
αυτού.
2. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/2019) «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/2019) «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
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7. Την 5953/23-6-2014 (ΦΕΚ 1861/Β΄/8-7-2014) απόφαση του Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90).
9. Τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/05.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 1699/Β΄/05/05/2020) «Παράταση ισχύος της 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΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β΄1293) όμοια απόφαση, έως και τις
31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών».
10. Την εισήγηση αριθμ. Φ.1/Γ/197/54500/Β1 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, Τμήμα Γ΄ Κατάρτισης
Εισηγήσεων Δημοσιονομικών Επιπτώσεων.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
12. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας και την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του COVID19, αποφασίζουμε:
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της 5953/23-6-2014 (ΦΕΚ 1861/Β΄/87-2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, προστίθενται νέα
εδάφια ως εξής:
α) «Κατά το χρονικό διάστημα από 18 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2020, στα ΣΔΕ θα
πραγματοποιηθούν οι γραμματισμοί (μαθήματα) μόνον του δεύτερου έτους σπουδών.
Οι γραμματισμοί του πρώτου έτους σπουδών ολοκληρώνονται στις 10 Μαρτίου 2020.
Εξαιρούνται το ΣΔΕ Γουμένισσας, το εκτός έδρας τμήμα Αριδαίας του ΣΔΕ
Γιαννιτσών και το εκτός έδρας τμήμα Αγ. Βασιλείου του ΣΔΕ Ρεθύμνου, στα οποία θα
πραγματοποιηθούν οι γραμματισμοί του πρώτου έτους, καθώς δεν έχουν δεύτερο έτος
σπουδών».
β) «Το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2020 θα γίνουν μόνον οι διδακτικές
ώρες των γραμματισμών που δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα αναστολής
της λειτουργίας των ΣΔΕ για το σχολικό έτος 2019-2020».
2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της 5953/23-6-2014 (ΦΕΚ 1861/Β΄/87-2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Οι εκπαιδευόμενοι του πρώτου έτους σπουδών θα συνεχίσουν τη φοίτηση τους στο
δεύτερο έτος με βάση την περιγραφική αξιολόγηση του Φεβρουαρίου του σχολικού
έτους 2019-2020, με εξαίρεση τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ Γουμένισσας, του εκτός
έδρας τμήματος Αριδαίας του ΣΔΕ Γιαννιτσών και του εκτός έδρας τμήματος Αγ.
Βασιλείου του ΣΔΕ Ρεθύμνου».
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3. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 4 της 5953/23-6-2014 (ΦΕΚ 1861/Β΄/8-7-2014)
απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής:
δ) «το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα αυξάνεται σε τριάντα πέντε (35) ώρες, με
την προσθήκη 2 διδακτικών ωρών την ημέρα, για το χρονικό διάστημα από 18 Μαΐου
2020 έως 30 Ιουνίου 2020».
----------.----------

284. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29889 της
13/13.5.2020 «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)
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 περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Το ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171).
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).
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. 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 υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27805/30.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με τίτλο «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας
και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/
2017 (Α΄ 171), για το 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).
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10. Τις από 12.5.2020 αναφορές με αρ. πρωτ. 1980 και 1984 των κλιμακίων ελέγχου
του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου
(ΣΥΚΕΑΑΠ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
σχετικά με τη μη τήρηση των οριζομένων στην υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27805/30.4.2020
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1640).
11. Την από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 29878/13.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Tην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κάτωθι υπαίθριων 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, κατά τα αναφερόμενα στην
από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 και ως εξής:
1. Λαϊκή αγορά επί των οδών Ατρειδών και Αμφικράτους του Δήμου Αθηναίων
Αττικής, με φορέα λειτουργίας αυτής τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας
Αττικής, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID19, λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων όρων στην
υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27805/30.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1640), σύμφωνα
με την υπ΄ αρ. πρωτ. 1980/12.5.2020 αναφορά του κλιμακίου ελέγχου του ΣΥΚΕΑΑΠ
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
2. Λαϊκή αγορά επί της οδού Περγάμου του Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής, με φορέα
λειτουργίας αυτής τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, για λόγους
δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης
υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων όρων στην υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.27805/30.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1640), σύμφωνα με την
υπ΄ αρ. πρωτ. 1984/12.5.2020 αναφορά του κλιμακίου ελέγχου του ΣΥΚΕΑΑΠ της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
----------.----------

285. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ.
Φ9/55323/ΓΓ4 της 13/13.5.2020 «Επανέναρξη λειτουργίας του «Μεταλυκειακού
έτους – Τάξη μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2019 – 2020» (Β΄ 1844)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 9, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) «Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ΄ «Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
8. Το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
10. Την υπ΄ αριθμ. Φ9/137984/ΓΓ4/ 6-9-2019 (Β΄ 3459) υπουργική απόφαση με θέμα
«Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων ”Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας” των
αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.».
11. Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού ένατου της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) με θέμα: «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».
12. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/ 5-5-2020 (Β΄ 1699) κοινής
υπουργικής απόφασης με θέμα: «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».
13. Την υπ΄ αρ. Φ.1/Γ/190/52921/B1/8-05-2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
14. Την υπ΄ αριθμ. Φ8/53181/Δ4/09-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
15. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων του
«Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας» και την προστασία της δημόσιας υγείας
λόγω της πανδημίας νέου κορωνοϊού COVID-19.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο Μόνο
Κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»
πραγματοποιούνται: α) «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας»
συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών και β) «Πρόγραμμα εκπαίδευσης
στο χώρο εργασίας- Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», συνολικής διάρκειας εκατόν
πενήντα έξι (156) ημερών στο χώρο εργασίας συμπεριλαμβανομένων των ημερών
κανονικής άδειας (12 εργάσιμες ημέρες) και των ημερών αναρρωτικής άδειας σε
ημέρες εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας.
Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2019-2020 θα
επαναλειτουργήσουν στις 18 Μαΐου 2020 τόσο για το «Πρόγραμμα εργαστηριακών
μαθημάτων της ειδικότητας» όσο και για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο
εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο». Το Πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού
έτους-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2019-2020 μπορεί να ολοκληρωθεί έως και τις 15
Νοεμβρίου 2020.
Αποκλειστικά για τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας» περιόδου
2019-2020 και μετά την επανέναρξή τους λόγω της άρσης του μέτρου της επιβολής
προσωρινής απαγόρευσης πάσης φύσης εκπαιδευτικών δομών ορίζονται τα εξής:
Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας»
1. Το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη
Μαθητείας» πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ή στα Σχολικά
Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. Το εργαστηριακό μάθημα μπορεί να διαρθρώνεται από
επιμέρους μαθησιακές ενότητες, διαρκεί συνολικά έως εννέα (9) ώρες εβδομαδιαίως
και δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των θερινών διακοπών.
2. Η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας του «Προγράμματος εργαστηριακών μαθημάτων
της ειδικότητας» ορίζεται σε 35 λεπτά.
3. Ο διδάσκων, στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης του Προγράμματος Σπουδών, δεν
δύναται να πραγματοποιεί το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας εκτός εκπαιδευτικής
μονάδας με εκπαιδευτική επίσκεψη, μέχρι την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού έτους
- Τάξη Μαθητείας περιόδου 2019-2020.
4. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας του
Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. και στα πλαίσια της «Ζώνης
Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας», οι μαθητευόμενοι εξετάζονται είτε με υποβολή
γραπτής εργασίας είτε προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων στο εργαστήριο και εκτέλεση
συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος.
5. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας
προβλέπει ότι σε τμήματα άνω των 12 μαθητευομένων διδάσκουν 2 εκπαιδευτικοί. Στις
περιπτώσεις τμημάτων μαθητείας με περισσότερους των 15 παρακολουθούντων, τα
τμήματα θα χωρίζονται ισομερώς σε 2 υποτμήματα και θα ανατίθεται ένα υποτμήμα
σε κάθε εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής συμμετοχή εντός του
εργαστηριακού χώρου.
6. Σε περίπτωση που ο διδάσκων του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας ανήκει
σε ευπαθή ομάδα ή βρίσκεται σε άδεια ειδικού σκοπού και δεν υπάρχει η δυνατότητα
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τότε με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. διερευνάται
η δυνατότητα ανάθεσης του εργαστηριακού μαθήματος σε άλλο εκπαιδευτικό ίδιας
ειδικότητας. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός , το τμήμα
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μαθητείας διακόπτει τη λειτουργία του και οι μαθητευόμενοι δύνανται να ενταχθούν
στις ρυθμίσεις της Παραγράφου Γ της παρούσας.
Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο».
1. Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»
επαναλειτουργεί εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται δεν τελούν υπό
προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και λειτουργούν σύμφωνα με τους ειδικότερους
όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε
ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.
2. Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»
έχει διάρκεια έως τριάντα πέντε (35) ώρες εβδομαδιαίως, επιμερισμένο ισομερώς σε
έως πέντε (5) ημέρες, για επτά (7) ώρες την ημέρα. Η επιλογή των ημερών παρουσίας
στο χώρο εργασίας εβδομαδιαίως πρέπει να γίνεται με βάση α) τη δυνατότητα
ολοκλήρωσης του προγράμματος από όλους τους μαθητευόμενους μέχρι τις 15
Νοεμβρίου 2020, β) το ωράριο λειτουργίας του εργασιακού χώρου και γ) τη σύμφωνη
γνώμη εκπαιδευτικού, εργοδότη και μαθητευόμενου.
3. Για το όριο αδειών του Προγράμματος ισχύει ό,τι προβλέπεται στην υπ΄αριθμ. η
Φ9/137984/ΓΓ4/6-9-2019 (Β΄ 3459) υπουργική απόφαση με θέμα «Οργάνωση,
λειτουργία και ολοκλήρωση τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας»
των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2019 - 2020.». Κατ΄εξαίρεση σε περίπτωση που
μαθητευόμενος λάβει οδηγίες για παραμονή στο σπίτι από τον ΕΟΔΥ ως μέτρο
προφύλαξης για τη διασπορά του κορωνοϊού δικαιούται να λάβει άδεια απουσίας τόσο
από την εκπαιδευτική δομή όσο και από το χώρο εργασίας εφόσον προσκομίσει
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο λόγος απουσίας
του. Η άδειας απουσίας Θα πρέπει να έχει διάρκεια 14 ημερολογιακές ημέρες. Η εν
λόγω άδεια δεν προσμετράται στο σύνολο των 12 ημερών αναρρωτικής ή κανονικής
άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος.
4. Κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας ή της άδειας απουσίας, οι
μαθητευόμενοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ούτε στο εργαστηριακό μάθημα, ούτε
στο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας.
5. Κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2019
- 2020, μπορεί να γίνει αλλαγή εργοδότη, πέραν των ισχυουσών διατάξεων και εφόσον
είναι εφικτό,στην περίπτωση που ο μαθητευόμενος χάσει τη θέση μαθητείας για
οποιονδήποτε λόγο, μετά την άρση των μέτρων κατά του κορωνοϊού. Η αλλαγή πρέπει
να πραγματοποιηθεί, κατ΄εξαίρεση,σε 10 εργάσιμες ημέρες και μετά από έγγραφη
ενημέρωση περί αδυναμίας συνέχισης στη μαθητεία του εργοδότη στο Διευθυντή του
ΕΠΑ.Λ. στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητευόμενος. Καθόλη τη διάρκεια του
προγράμματος του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2019 - 2020,
αλλαγή εργοδότη μπορεί να επαναληφθεί 2 φορές.
Ο/Η Διευθυντής/τρια του ΕΠΑ.Λ. /Ε.Κ. και οι διδάσκοντες/επόπτες εκπαιδευτικοί
φροντίζουν ώστε να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης των
μαθητευόμενων, καθώς και των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για
τους εργαστηριακούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών. Επίσης φροντίζουν να
επισημάνουν σε όλους τους εργοδότες των μαθητευομένων να τηρούν πιστά τις οδηγίες
του ΕΟΔΥ σχετικά με την ασφάλεια των χώρων εργασίας αλλά και των μέτρων
προστασίας των εργαζομένων και στους μαθητευόμενους.
Γ. Ειδική ρύθμιση
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Οι μαθητευόμενοι των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης μαθητείας
περιόδου 2019 - 2020 δύνανται να συμπληρώσουν το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη
Μαθητείας» στην περίοδο 2020-2021 και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα τμήματα και
θέσεις μαθητείας αντίστοιχης ειδικότητας σε περίπτωση που:
α) παρακολουθούν πρόγραμμα εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας του οποίου η
λειτουργία ανεστάλη λόγω κορωνοϊού, η επαναλειτουργία δεν προβλέπεται μέχρι τη
λήξη του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2019 - 2020 και δεν
είναι εφικτή η τοποθέτησή τους σε νέο εργοδότη,
β) νόσησαν από COVID-19 ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και εξαιτίας αυτού δεν
καταφέρουν να ολοκληρώσουν το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας,
γ) παρακολουθούν τμήματα μαθητείας, των οποίων η λειτουργία θα διακοπεί λόγω
αδυναμίας υλοποίησης του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας, σύμφωνα με την
περίπτωση 6 της παραγράφου Α του άρθρου μόνου της παρούσας.
Κατά τα λοιπά θέματα ισχύει η Φ9/137984/ΓΓ4/6-9-2019 (Β΄ 3459) υπουργική
απόφαση με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία και ολοκλήρωση τμημάτων
«Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2019 2020».
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------

286. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. K1/55547 της 13/13.5.2020 «Τρόπος επαναλειτουργίας
όλων των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄
193), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των τμημάτων του “Μεταλυκειακού
έτους-τάξη μαθητείας” μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας»
(Β΄ 1845)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου και τις διατάξεις του άρθρου
τριακοστού ενάτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»
(Α΄90).
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των
αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188).
4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
(Α΄ 31).
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5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
9. Την υπ΄ αριθμ. 5954/23.6.2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β΄
1807).
10. Την υπ΄ αριθμ. 5953/23.6.2014 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)»
(Β΄ 1861).
11. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/5.5.2020 κοινή απόφαση των υπουργών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της υπ΄ αριθμ. 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΄
αριθμ. 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).
12. Την υπ΄ αριθμ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινή απόφαση των υπουργών, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών
μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β΄ 1739).
13. Την από 4.5.2020 εισήγηση της 40ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης
Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες αναφορικά με
τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή μετακίνηση των
μαθητών και τον τρόπο επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά την άρση της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.
14. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης
λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών και της αντιμετώπισης των άμεσων κινδύνων
από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την επαναλειτουργία των φορέων μη
τυπικής εκπαίδευσης (ν. 4186/2013), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των
τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας».
15. Τις από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
16. Tην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/198/54561/Β1/12.5.2020 εισήγηση του άρθρου 24
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, Τμήμα Γ΄ Κατάρτισης Εισηγήσεων
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την
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οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Ο τρόπος επαναλειτουργίας όλων των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης του άρθρου
17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, μετά από τη λήξη
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι
από τις 18.5.2020 βάσει του άρθρου δεύτερου της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
28237/5.5.2020 κοινής απόφασης των υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β΄ 1699) και μέχρι
τη λήξη των μαθημάτων τους κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο, σύμφωνα με
τις από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται ως εξής:
1. Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5)
μέτρου μεταξύ των εκπαιδευτών/εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων/
καταρτιζόμενων, καθώς και μεταξύ των εκπαιδευόμενων/καταρτιζόμενων. Σε
περίπτωση που η τήρηση των παραπάνω αποστάσεων δεν είναι δυνατή, λόγω τυχόν
περιορισμών που θέτει το μέγεθος της αίθουσας, το τμήμα χωρίζεται σε υποτμήματα
κατά τα κατωτέρω.
2. Ο ανώτατος αριθμός εκπαιδευόμενων/καταρτιζόμενων ανά αίθουσα διδασκαλίας
ορίζεται σε δεκαπέντε (15). Εφόσον υπάρχουν λιγότεροι από δεκαπέντε (15)
εκπαιδευόμενοι/καταρτιζόμενοι σε ένα τμήμα ή αίθουσα, το τμήμα αυτό λειτουργεί
κανονικά, εκτός και αν οι διαστάσεις της αίθουσας δεν επιτρέπουν την τήρηση των
ενδεδειγμένων αποστάσεων μεταξύ εκπαιδευόμενων/ καταρτιζόμενων, οπότε
χωρίζεται σε υποτμήματα, με μέριμνα του Διευθυντή της εκπαιδευτικής δομής.
3. Η χρήση προστατευτικής μάσκας από εκπαιδευόμενους/καταρτιζόμενους και
εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των εκπαιδευτικών δομών είναι προαιρετική.
Άρθρο δεύτερο
1. Η ασφαλής λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών γίνεται σύμφωνα με τις από
2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με
τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Διευθυντής
εκπαιδευτικής δομής και ο Σύλλογος Διδασκόντων όπου υπάρχει, φροντίζουν ώστε να
λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης εκπαιδευόμενων/
καταρτιζομένων και εκπαιδευτών, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των
αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών
καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.
2. Ειδικά τα μαθήματα στα «Εργαστήρια Πληροφορικής» πραγματοποιούνται με
κάλυψη των πληκτρολογίων με μεμβράνη οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται με
την εναλλαγή κάθε χρήστη.
3. Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε εκπαιδευτικής δομής προβλέπεται η παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών,
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σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και
του Ε.Ο.Δ.Υ.
4. Τα κυλικεία παραμένουν κλειστά μέχρι τη λήξη της τρέχουσας εκπαιδευτικής
περιόδου.
5. Για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 δεν πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές
επισκέψεις,
κάθε
είδους
εκδηλώσεις,
προγράμματα
ανταλλαγής
εκπαιδευόμενων/καταρτιζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS και δεν
λειτουργούν οι βιβλιοθήκες.
Άρθρο τρίτο
Για τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας» εφαρμόζονται κατ΄
αναλογία τα μέτρα υγειονομικής προστασίας του άρθρου πρώτου και του δεύτερου.
----------.----------

287. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. 55591/ΓΔ4 της 13/13.5.2020 «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους
εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» (Β΄ 1846)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και ιδίως της περ. γ΄ της παρ.
1 αυτής.
2) Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, 8 και 62 του ν. 1566/ 1985 «Δομή και λειτουργία
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
3) Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.1, 16 και 26 παρ. 1, του ν. 682/1977 «Περί
Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων»(Α΄ 244).
4) Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
5) Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
6) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
7) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
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9) Την υπ΄ αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).
10) Την υπ΄ αρ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών
μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β΄ 1739).
11) Την από 4.5.2020 εισήγηση της 40ης συνεδρίασης, καθώς και την από 13.5.2020
εισήγηση της 47ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων
Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα
που πρέπει να τηρούνται τόσο για τη διεξαγωγή των μαθημάτων όσο και για τη
διενέργεια των εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.
12) Την από 23.4.2020 και με αριθμ. πρωτ. Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 26635 εγκύκλιο της
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας
(AΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ) «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από
ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».
13) Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι
κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την διενέργεια εξετάσεων σε
ιδιωτικά και δημόσια σχολεία.
14) Την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19.
15) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με
την υπ΄ αριθμ Φ.1/Γ/ 199/54617/Β1/12.5.2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.
4270/2014 (Α΄ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
1. Ο τρόπος διεξαγωγής των κάθε είδους εξετάσεων, πλην των πανελλαδικών, σε
δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και λοιπές εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,για το τρέχον σχολικό έτος, λόγω του
κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται ως εξής:
Α. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των μαθητών και
των εξεταστών εντός αίθουσας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
Β. Προαιρετική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας.
Γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.
Δ. Καλή υγιεινή των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο
αντισηπτικό διάλυμα.
Ε. Εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών και μη χρήση
ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, σύμφωνα με την από 23.4.2020 και με αριθμ. πρωτ. Δ1
(δ)/ΓΠ οικ. 26635 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας
Ζωής του Υπουργείου Υγείας και την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης
της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από
Λοιμογόνους Παράγοντες.
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2. Δεδομένου του γεγονότος πως σε ορισμένες εκ των ανωτέρω εξετάσεων
ακολουθείται συγκεκριμένος τρόπος διεξαγωγής με ξεχωριστά στάδια, οι διοργανωτές
αυτών οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες της παρούσας σε όλα τα στάδια.
3. Σύμφωνα με την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορονωϊού COVID-19, επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές των
μαθητών όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων και μαθητών δημοτικών
σχολείων, με την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων προφύλαξης.
4. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων εφαρμόζεται η απαγόρευση λειτουργίας
κυλικείων των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου τρίτου της υπ΄
αριθμ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών
μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β΄ 1739).
----------.----------

288. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1109 της 8/15.5.2020 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής
πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting) σχετικά με το έτος 2019
από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο εφαρμογής
του ν. 4493/2017 (Α΄ 164) και της αριθμ. ΠΟΛ. 1094/21.5.2018 απόφασης του
Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β΄ 1891)» (Β΄ 1851)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4493/ 2017 «Κύρωση του
Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη
βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί
Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της
Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής» (Α΄ 164), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της περίπτ. α΄ της παρ. 1 και της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του
ίδιου νόμου και του άρθρου 3(5) της κυρωθείσας Συμφωνίας.
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του
Πρώτου Μέρους του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
2. Την αριθμ. ΠΟΛ. 1094/21.5.2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός
των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της
περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α΄ 164) σε συνδυασμό με
τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και εξειδίκευση των
υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς
τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή
πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του άρθρου έκτου παρ. 2
του ν. 4493/2017» (Β΄ 1891) και ιδίως τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 και το άρθρο 2
αυτής.
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3. Την από 14.4.2020 Συχνή Ερώτηση του Υπουργείου Οικονομικών και της
Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ, όπως δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της
Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (βλ. https://www.irs.gov/
businesses/corporations/frequently-asked-questionsfaqs-fatca-compliancelegal#reporting).
4. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
(Β΄ 968 και Β΄ 1238), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372) και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Β΄ 2417), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016.
6. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), 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 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθμ.
5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
7. Την εισήγηση της Δ/νσης ΔΟΣ της Α.Α.Δ.Ε., ως αρμόδιας αρχής, κατά το άρθρο 5
παρ. 1 του ν. 4170/2013, δυνάμει της διάταξης του άρθρου τρίτου παρ. 1, περίπτ. α΄
του ν. 4493/2017.
8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών
Ιδρυμάτων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους στο πλαίσιο εφαρμογής των
κανόνων δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην
κυρωθείσα Συμφωνία και τα Παραρτήματα Ι και II αυτής, καθώς και του Μνημονίου
Συνεννόησης, κατά τη διάρκεια των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των Αρμόδιων
Αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, όπως ειδικότερα ορίζεται στη
Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil
reporting) σχετικά με το έτος 2019 από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα προς την Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4493/2017 και της αριθμ.
ΠΟΛ. 1094/21.5.2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., έως την 30η Σεπτεμβρίου
2020.
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289. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1154 της 14/15.5.2020 «Τροποποίηση συμπλήρωση της αριθμ. 1122/ 20.07.2017 (ΦΕΚ 2656/Β΄/28.07.2017) υπουργικής
απόφασης “Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
υλοποίηση των Μέτρων 3.1.8 – ‘Υγεία και Ασφάλεια΄ και 4.1.20 – ‘Ενεργειακή
απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους,
έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των
εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους΄ της
Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014 – 2020”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1467/14.06.2019
(ΦΕΚ 2486/Β΄/2019) όμοιά της» (Β΄ 1854)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις εθνικές διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).
β. Του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού.
γ. Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής
Δημόσιας Διοίκησης».
δ. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α΄/15.09.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».
στ. Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
ζ. Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η. Της με αριθμ. Υ2/09.07.2019 (ΦΕΚ 2901/Β΄/ 09.07.2019) απόφασης του
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού».
θ. Της αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β΄/ 28.12.2015) κοινής υπουργικής
απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής
απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ. Β΄)».
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ι. Της με αριθμ. 242/14.01.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκρέκα» (ΦΕΚ 34/Β΄/2020).
ια. Της αριθμ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β΄/ 31.10.2016) κοινής υπουργικής
απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 και κατάργηση
της αριθμ. 341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β΄/2008)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιβ. Της αριθμ. 932/08.06.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
2084/Β΄/16.06.2017) «Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το
είδος ενίσχυσης, τους Δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης των Μέτρων 3.1.8 και
4.1.20 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020».
ιγ. Της αριθμ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β΄/07.02.2017) κοινής υπουργικής απόφασης
«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4314/2014».
ιδ. Της αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β΄/31.12.2018) απόφασης
του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ”Αντικατάσταση της αριθμ.
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄
1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
Πράξεων”»”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιε. Του αριθμ. 278/17.02.2017 εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ «Ορισμός των
απομακρυσμένων ελληνικών νησιών για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 95 και
παράρτημα I του Καν 508/2014».
ιστ. Των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης Κριτηρίων Επιλογής
Πράξεων.
ιζ. Της αριθμ. 1177/01.08.2017 (ΦΕΚ 3163/Β΄/ 21.09.2017) υπουργικής απόφασης
«Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
ιη. Της αριθμ. 1122/20.07.2017 (ΦΕΚ 2656/Β΄/ 28.07.2017) υπουργικής απόφασης
«Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των
Μέτρων 3.1.8 - ”Υγεία και Ασφάλεια” και 4.1.20 - ”Ενεργειακή απόδοση και
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και
συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών
συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους” της Ενωσιακής
Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 2020», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1467/14.06.2019 (ΦΕΚ 2486/Β΄/2019)
όμοιά της.
2. Τις ενωσιακές διατάξεις :
α. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το
ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ,
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το ΤΑ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1184/2006 και
1226/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 104/2000,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των
Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου και
την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθμ. 639/2004 του
Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.
δ. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την
κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθμ.
861/2006, (ΕΚ) αριθμ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 32, το άρθρο 41 και το άρθρο 44
παρ. 1 στοιχεία β) και δ).
ε. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης
Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθμ.
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών
σωρευτικών δεδομένων για τις Πράξεις.
στ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1243/ 2014 της Επιτροπής της 20ής
Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να
αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες
μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.
ζ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 772/2014 της Επιτροπής, για τον
καθορισμό των κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει
να εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων που
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ.
η. Του Κανονισμό 531/2015 της Επιτροπής, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον
καθορισμό των δαπανών που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας, προκειμένου να βελτιωθεί η υγιεινή, η υγεία, η ασφάλεια και
οι εργασιακές συνθήκες για τους αλιείς, η προστασία και η αποκατάσταση της
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, η άμβλυνση της κλιματικής
αλλαγής και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών.
θ. Της αριθμ. 2003/361/ΕΚ σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με
τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
ι. Της Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής με αριθμό C (2015) 7417/23.10.2015
που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 και της με
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αριθμό C (2018) 8328 /04.12.2018 όμοιάς της, που αφορά στην έγκριση της
τροποποίησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014- 2020.
ια. Της αριθμ. 2015/C 217/1 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της
Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας».
ιβ. Της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, 2014/ 372/ΕΕ της 11ης Ιουνίου 2014,
για τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του συνόλου των πόρων
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας που διατίθενται στο πλαίσιο της
επιμερισμένης διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020.
ιγ. Της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, 2014/464/ΕΕ, για τον καθορισμό των
προτεραιοτήτων της Ένωσης για την πολιτική επιβολής και ελέγχου στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.
ιδ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού 763/2014 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014,
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας, όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και
δημοσιότητας καθώς και οδηγίες για τη δημιουργία εμβλήματος της Ένωσης.
3. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη λήψης μέτρων
προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο
των Μέτρων 3.1.8 και 4.1.20 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, δεν
προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 1122/ 20.07.2017 (ΦΕΚ
2656/Β΄/28.07.2017) απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ.
1467/14.06.2019 (ΦΕΚ 2486/Β΄/2019) όμοιά της, ως εξής:
1. Στο τέλος του άρθρου 9 προστίθεται παράγραφος, ως εξής:
«Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας - για τις οποίες δεν ευθύνεται ο δικαιούχος -, όπως η
έκτακτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας του COVID 19, η
ανωτέρω παράταση των έξι (6) μηνών, δύναται να παραταθεί για ακόμη τέσσερις (4)
μήνες και όχι πέραν της 31-12-2023, για όλες τις πράξεις της απόφασης Ένταξης. Η
αρμόδια Μονάδα της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ προβαίνει στην οριζόντια τροποποίηση των
Αποφάσεων Χρηματοδότησης των μεμονωμένων πράξεων που δεν έχουν
ολοκληρωθεί, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 22 της
αριθμ. 1122/20.07.2017 απόφασης».
2. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Απόφαση Ένταξης - απόφαση Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης
Με την έγκριση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης και των
αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων, οριστικοποιούνται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
στο ΠΣΚΕ, τα στοιχεία των εγκεκριμένων αιτήσεων, δημιουργούνται στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) τα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία
Πράξης, αποδίδονται οι σχετικού κωδικοί MIS και εκδίδεται η απόφαση Ένταξης
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Πράξεων του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, με τους οριστικούς
πλέον πίνακες κατάταξης, για το σύνολο των εγκεκριμένων προτάσεων, η οποία
αναρτάται και δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα "Διαύγεια" μέσω του ΟΠΣ και
αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) στους Δικαιούχους.
Μετά τη δημοσίευση της απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Πρόγραμμα "Διαύγεια",
ο Δικαιούχος υποχρεούται σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία ενημέρωσής του για την ανάρτηση της απόφασης Ένταξης Πράξεων στο
πρόγραμμα “Διαύγεια” (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ), να αποστείλει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ (εφόσον προβλέπεται στο εγκεκριμένο
χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης):
i. τη σύμβαση δανείου με την Τράπεζα ή/και
ii. τον τραπεζικό λογαριασμό, με τοποθετημένο ποσό ύψους τουλάχιστον του 50%
του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, για την κάλυψη της ιδίας
συμμετοχής, όταν ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι μικρότερος ή ίσος
των 5.000 € και ποσό ύψους τουλάχιστον του 20% του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού της Πράξης, όταν ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης είναι άνω
των 5.000 €. Από τα ανωτέρω ποσά αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι
αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή.
Από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εξαιρούνται οι Πράξεις που θα υλοποιηθούν στα
απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά ή αφορούν στη μικρή παράκτια αλιεία. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, ο ειδικός τραπεζικός λογαριασμός ή/και το δάνειο που θα κατατεθεί, θα
πρέπει να περιλαμβάνει ποσό ύψους τουλάχιστον του 15% του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού της πράξης, στην περίπτωση των απομακρυσμένων ελληνικών
νησιών ή τουλάχιστον του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, στην
περίπτωση των σκαφών της παράκτιας αλιείας. Από το ανωτέρω ποσό αφαιρούνται οι
αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή
Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την έκδοση της απόφασης Χρηματοδότησης για
κάθε μεμονωμένη πράξη.
Ακολουθεί η έκδοση της απόφασης Χρηματοδότησης, η οποία διαβιβάζεται στον
Δικαιούχο της Πράξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποδεικτικό παράδοσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.
Ο Δικαιούχος, με την παραλαβή της απόφασης Χρηματοδότησης Πράξης, οφείλει να
αποστείλει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής της απόφασης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ), υπεύθυνη δήλωση, (Υπόδειγμα 6Β), στην οποία θα
δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και τις δεσμεύσεις αυτής, τόσο για
την εκτέλεση της Πράξης, όσο και για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του μετά την
ολοκλήρωση υλοποίησής της».
3. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Έναρξη εργασιών - Διαδικασία υλοποίησης
1. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για την πρώτη
Πρόσκληση εκάστου εκ των Μέτρων 3.1.8 και 4.1.20 ορίζεται η 23-10-2015.
39

Περαιτέρω λεπτομέρειες, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των
δαπανών για τις επόμενες Προσκλήσεις θα καθοριστεί σε αυτές.
2. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία της προηγούμενης
παραγράφου δεν είναι επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για το κόστος, ανεξαρτήτως
αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.
3. Η καταβολή της ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ, με την έκδοση
της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού
σχεδίου είτε σταδιακά σε περισσότερες δόσεις και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
των επόμενων παραγράφων:
• Η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων γίνεται σε μία (1) δόση και ο χρόνος
καταβολής ορίζεται στην απόφαση Χρηματοδότησης μεμονωμένης πράξης, όταν ο
συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της Πράξης είναι μικρότερος ή ίσος των 5.000
€.
• Η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων γίνεται σε μία (1) ή περισσότερες δόσεις
και ο χρόνος καταβολής ορίζεται στην απόφαση Χρηματοδότησης μεμονωμένης
πράξης, όταν ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της Πράξης είναι άνω των
5.000 €. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό κάθε αιτήματος πληρωμής, ενδιάμεσης ή
τελικής δόσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού της πράξης.
4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής, σε
τραπεζικό λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η
εκχώρησή της σε τρίτους».
4. Στο άρθρο 19 προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής :
«10. Στην περίπτωση θέσπισης περιοριστικών μέτρων, όπως αυτών της πανδημίας
COVID-19, η ΕΥΔ- ΕΠΑλΘ προβαίνει μόνο σε διοικητικές επαληθεύσεις όλων των
αιτημάτων πληρωμής (ενδιάμεσων και τελικών).
Η ΕΥΔ-ΕΠΑΛΘ διενεργεί επιτόπια επαλήθευση, μέσω των αρμόδιων Οργάνων
Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ), υποχρεωτικά μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης
της πράξης και περιλαμβάνει έλεγχο του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του
έργου στο σύνολό του, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια και η ορθότητα όλων
των πληρωμών που πραγματοποίησε η Υπηρεσία προς τον δικαιούχο, μέσω των
διοικητικών επαληθεύσεων και να εκδοθεί η απόφαση Ολοκλήρωσης της Πράξης. Η
επιτόπια επαλήθευση διενεργείται σύμφωνα με την περιγραφείσα διαδικασία στο
σχετικό άρθρο της παρούσας.
Σε περίπτωση που κατά την επιτόπια επαλήθευση διαπιστωθεί, παράλειψη,
παρατυπία ή και ασυμφωνία των στοιχείων των αιτημάτων πληρωμής, βάσει των
οποίων πραγματοποιήθηκαν οι διοικητικές επαληθεύσεις και καταβλήθηκαν τα
αναλογούντα ποσά, η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ προβαίνει στην έκδοση απόφασης δημοσιονομικής
διόρθωσης για την ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών,
σύμφωνα με την αριθμ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β΄/07.02.2017) κοινή υπουργική
απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού
προϋπολογισμού για την υλοποίηση του ΕΠΑλΘ 2014- 2020».
Η ενδεχόμενη επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους
δικαιούχους προηγείται της έκδοσης της απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης».
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5. Στο άρθρο 21 προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής :
«7) Για όλη την χρονική περίοδο ισχύος της παραγράφου 10 του άρθρου 19,
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία υποβολής στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, όλων των
αιτημάτων επαλήθευσης - πληρωμής (ενδιάμεσων και τελικών):
• Ο δικαιούχος υποβάλλει το αίτημα πληρωμής υποχρεωτικά μέσω του ΠΣΚΕ,
κάνοντας χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου.
• Ταυτόχρονα υποβάλει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ το αίτημα επαλήθευσης-πληρωμής
ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση infoalieia@mou.gr, προκειμένου να λάβει αριθμό
εισερχομένου εγγράφου (πρωτόκολλο).
• Το αίτημα θα συνοδεύεται από:
α) έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον /τους δικαιούχο/ους, στην οποία θα
αναφέρονται τα στοιχεία της πράξης (τίτλος πράξης, κωδ. ΟΠΣ, κωδ. ΠΣΚΕ αιτήματος
επαλήθευσης-πληρωμής, ημερομηνία οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ), καθώς και το
αιτούμενο ποσοστό/ποσό.
β) το υπόδειγμα 4Α (σε μορφή PDF και EXCEL),
γ) σχετικό φωτογραφικό υλικό των μόνιμων κατασκευών και εξοπλισμού, των οποίων
αιτείται η επαλήθευσηπληρωμή,
δ) λίστα με τα serial numbers των μηχανημάτων και του εξοπλισμού,
ε) τυχόν εγκρίσεις ή άδειες, που σχετίζονται με αιτούμενο για πληρωμή εξοπλισμό ή
μηχάνημα,
στ) Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του δικαιούχου, στην οποία θα δηλώνεται:
- Ότι όλα τα υλικά, μηχανήματα, προμήθειες κ.λπ. είναι καινούργια και
αμεταχείριστα.
- Ότι τα παρεχόμενα στοιχεία στο αίτημα επαλήθευσης - πληρωμής, είναι έγκυρα και
πραγματικά.
• Ο υποβληθείς φάκελος του αιτήματος πληρωμής, ελέγχεται αρχικά για την
πληρότητά του από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, η οποία δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία
για τη συμπλήρωση του φακέλου και στη συνέχεια επαληθεύεται διοικητικά το φυσικό
και οικονομικό αντικείμενο με βάση την εγκεκριμένη Λίστα Δαπανών και τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά/παραστατικά (υπόδειγμα 4Α, κ.λπ.).
Στην συνέχεια συμπληρώνεται το υπόδειγμα 4Β και το υπόδειγμα 7, κατά το μέρος
της διοικητικής επαλήθευσης (τμήμα Α και Β), οριστικοποιείται στο ΠΣΚΕ το
αποτέλεσμα της Διοικητικής Επαλήθευσης και οι επιλέξιμες δαπάνες και ενημερώνεται
εγγράφως ο δικαιούχος για τα αποτελέσματα της επαλήθευσης, στον οποίο παρέχεται
το δικαίωμα υποβολής ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 19.
Η καταβολή της αναλογούσας οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους,
πραγματοποιείται από την Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνέχεια της διαβίβασης από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, των
σχετικών στοιχείων και παραστατικών του ενδιάμεσου αιτήματος επαλήθευσηςπληρωμής
• Κατά την επιτόπια επαλήθευση που διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της πράξης,
συμπληρώνεται το υπόδειγμα 7, κατά το μέρος της επιτόπιας επαλήθευσης (τμήμα Γ),
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το υπόδειγμα 4Β, για το σύνολο των δαπανών και συντάσσεται η Έκθεση
Επαλήθευσης - Πιστοποίησης (Υπόδειγμα 3) για το σύνολο της πράξης».
Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η αριθμ. 1122/20.07.2017 (ΦΕΚ
2656/Β΄/28.07.2017) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1467/14.06.2019
(ΦΕΚ 2486/Β΄/2019) όμοιά της.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------290. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΟY ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 της 14/15.5.2020 «Καθορισμός ομάδων αυξημένου
κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» (Β΄ 1856)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3
του ν. 4682/2020 (76 Α΄),
β) του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
γ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄148),
δ) του π.δ. 133/2017
Ανασυγκρότησης»,

(Α΄

161)

«Οργανισμός

Υπουργείου

Διοικητικής

ε) του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών
και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
στ) της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64/315/οικ.8030/18-3-2020 (928 Β΄) κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα: «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες
ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19»,
ζ) της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11-5-2020 (1800 Β΄) κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα: «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες
ευπαθείς/ αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19»,
2. Το αριθμ. 3714/14-5-2020 έγγραφο του Υπουργού Υγείας, με το οποίο
διαβιβάστηκε η σχετική από 13-5-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής προστασίας
της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID -19,
3. Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων με σκοπό την προστασία της υγείας των
υπαλλήλων του Δημοσίου, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου εικοστού
πέμπτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (64 Α΄), όπως αυτή
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (76 Α΄) και ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε
ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, στο πλαίσιο

42

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και αποφυγής και περιορισμού της διάδοσής του,
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19
κατόπιν της από 13-5-2020 επικαιροποιημένης εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής ως
ακολούθως:
1.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
1.2. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα,
που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς
κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή
ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό
πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι
μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής
πάθησης.
1.3. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
1.4. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια ή και με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα
μέτριου προς σοβαρού βαθμού που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας βαρύτητας
συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά
τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που
βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ' οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το
τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη
οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις, ή και ισάξιας βαρύτητας
συμπτωματολογία άλλης πνευμονικής πάθησης.
1.5. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. Ιδίως ως προς τα άτομα με
αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ως ενδεικτικές τιμές λαμβάνονται οι ακόλουθες:
HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL
τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και
ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.
1.6. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις.
1.7. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε
εξωνεφρική κάθαρση.
1.8. Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).
1.9. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).
1.10. Άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη)
σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού - Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν 2 ή
περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα - HIV ασθενείς με CD4≤200/μL.
1.11. Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που
βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
1.12. Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και
πολυμεταγγιζόμενα άτομα.
1.13. Γυναίκες που κυοφορούν.
43

2. Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω ομάδες αυξημένου κινδύνου δύνανται
να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από
την υπηρεσία για τον λόγο αυτό.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64
/341/9188/11-5-2020 (1800 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Επέκταση της
διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για
σοβαρή λοίμωξη COVID 19».
----------.----------

291. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340 της 15/15.5.2020 «Επιβολή του μέτρου της εν μέρει
προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020
και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της
Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020
έως και 1.6.2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020» (Β΄ 1857)
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. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
44

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).
5. Το ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
8. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136).
9. Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
(Α΄ 161).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
11. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24403/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης «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).
12. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης «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).
13. Την από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από Λοιμογόνους
Παράγοντες, αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα, που πρέπει να τηρούνται για την
ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας, καθώς και των
Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων και υποκαταστημάτων του
Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» της χώρας.
14. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος
που καθιστά αναγκαία την εκ νέου και εν μέρει προσωρινή αναστολή λειτουργίας των
Δικαστηρίων, Εισαγγελιών της χώρας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, αλλά και την
ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων κατά την επαναλειτουργία των
γραμματειών των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της χώρας και της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από
τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
15. Την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
16. Την υπ΄ αρ. Β2α/οικ.29953/13.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο πρώτο
Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020
έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα
αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
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 το Σάββατο, 16 Μαΐου
2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη 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 παρ. 1:
α) Εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου
22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους
διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο
ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989, εφόσον
συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Oι λοιπές
υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε
διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
β) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής.
γ) Εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.
δ) Διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων.
ε) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών
μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
στ) Δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας.
3. Αναφορικά με τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατ΄ εξαίρεση της παρ. 1:
α) Για τις ακυρωτικές διαφορές: εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), για τις οποίες έχει
υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης
χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του
π.δ. 18/1989, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή
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τους. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη
δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
β) Για τις διαφορές ουσίας: εκδικάζονται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί
από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση
στο ακροατήριο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 133 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές
νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται
υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν
κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής.
δ) Εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.
ε) 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).
στ) Υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
ζ) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών
μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία.
η) Δημοσιεύονται αποφάσεις.
Άρθρο τρίτο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 16 Μαΐου
2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά
τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη 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 παρ. 1:
α) Διενεργούνται από τους οικείους δικαστικούς σχηματισμούς συνεδριάσεις χωρίς
την εμφάνιση διαδίκων στο ακροατήριο και συζητούνται οι υποθέσεις, για τις οποίες
έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή από τον καθένα τους
δήλωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 133 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97) που εφαρμόζεται αναλογικά δυνάμει
του άρθρου 123 του π.δ. 1225/1981 (Α΄ 304) όπως ισχύει, συντρεχουσών και των
λοιπών νομίμων προϋποθέσεων. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από
το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα,
δεν κλητεύονται εκ νέου.
β) Διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμβατικού ελέγχου.
γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής.
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δ) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών
μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία.
ε) Δημοσιεύονται αποφάσεις.
Άρθρο τέταρτο
1. Aπό το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19 τη συνέχιση της αναστολής:
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 παρ. 1:
α) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή
εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής
ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή
και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α΄ 182),
Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ΄ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις
αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.
β) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς
κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ
έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου
Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.
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, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι
προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις
ε' και στ', 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.
ζ) 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
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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. Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών της χώρας. Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη
διεξαγωγή των εργασιών τους καθώς και εκείνα που, κατά περίπτωση και κατά την
κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης
αυτών.
5. 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 περ. στ' της παρ. 2 και
την παρ. 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.
6. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και
εισαγγελίες της χώρας.
Άρθρο πέμπτο
1. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής
δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό
διάστημα από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19. Κατ΄ εξαίρεση, τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύνανται να
διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE ή
άλλης διαδικτυακής εφαρμογής. Οι σπουδαστές της ΚΕ΄ σειράς της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών που βρίσκονται στο στάδιο της πρακτικής άσκησης μπορούν
να παρακολουθούν όσες δικαστικές ενέργειες επιτρέπεται να λαμβάνουν χώρα κατά τη
διάρκεια της σταδιακής έναρξης επαναλειτουργίας των δικαστηρίων.
2. Από την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020 επαναρχίζει η πλήρης λειτουργία μόνο της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, η οποία
περιλαμβάνει τα μαθήματα με φυσική παρουσία τόσο των σπουδαστών όσο και των
διδασκόντων με την τήρηση υπ΄ ευθύνη του Γενικού Διευθυντή της Σχολής των κάτωθι
υγειονομικών όρων, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) Συνιστάται σε κάθε εισερχόμενο στη Σχολή η χρήση ατομικής μάσκας προστασίας.
β) Επιβάλλεται η χρήση απολυμαντικού σε κάθε εισερχόμενο στη Σχολή ευθύς μετά
την είσοδο.
γ) Τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ φυσικών προσώπων σε
οποιοδήποτε χώρο της Σχολής.
Προκειμένου να τηρηθούν οι ως άνω όροι διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας της
Σχολής ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια των μαθημάτων σε πρωινή και απογευματινή
ζώνη και περιορίζεται ο αριθμός των ατόμων που θα βρίσκονται ταυτόχρονα εντός των
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εγκαταστάσεων της Σχολής. Τα προγραμματισμένα σεμινάρια των σπουδαστών της
ΚΕ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής δύνανται να διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής. Τα προγραμματισμένα σεμινάρια της ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικής
σειράς δύνανται είτε να διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακής εφαρμογής
είτε, κατά περίπτωση, με φυσική παρουσία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Η επιμορφωτική δραστηριότητα της Σχολής
αναστέλλεται έως και τις 31 Ιουλίου 2020.
3. Κατ΄ εξαίρεση, διατηρείται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής παρακολούθησης των μαθημάτων σε περίπτωση που κάποιος
ή κάποιοι διδάσκοντες ή σπουδαστές παρουσιάζουν αποδεδειγμένα προβλήματα
υγείας.
4. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
καθορίζονται όλες οι επί μέρους αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Σχολής.
Άρθρο έκτο
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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
Άρθρο έβδομο
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου που
τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του,
εφόσον διαθέτει, ορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ΄ ευθύνη του για
την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και, ιδίως, τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από 24.4.2020 εισήγηση
της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας
Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, ήτοι:
1) Σύσταση για χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους
συνηγόρους και διαδίκους.
2) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους.
3) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ΄ ελάχιστον 1,5 μέτρο.
4) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει
περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.
----------.----------
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292. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1114 της
14/15.5.2020 «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 2 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄84)» (Β΄ 1858)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου δεύτερου της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84).
β) Των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν. 4174/2013 (Α΄
170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης
Αριθμού
Φορολογικού
Μητρώου
(Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής
Στοιχείων
και
Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το π.δ. 83/2019 (121 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τη με αριθμ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (2901 Β').
4. Τη με αριθμ. 339/18.7.2019 (ΦΕΚ 3051/Β'/26.7.2019) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
5. Τη με αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 Β΄) απόφαση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τη με αριθμ. 1/20.1.2016 (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, τη με αρ.
39/3/30.11.2017 (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 τη με αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.1.2020).
7. Την ανάγκη για τη ρύθμιση, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, ειδικών θεμάτων
που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 13.04.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α΄84) με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών.
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8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε
1. Για τους σκοπούς εφαρμογής των κάθε είδους οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
που αφορούν στον μήνα Απρίλιο 2020 και εφεξής, μεταβολές ως προς την κύρια
δραστηριότητα επιχειρήσεων («κύριος ΚΑΔ»), με ημερομηνία μεταβολής 20.3.2020
και προγενέστερα, που έχουν δηλωθεί στο φορολογικό Μητρώο μεταξύ 23/3/2020 και
13/4/2020 γίνονται δεκτές, εφόσον από τη δηλωθείσα ως κύρια δραστηριότητα
προκύπτουν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα στο φορολογικό έτος 2019.
2. Μετά την υποβολή των δηλώσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι από την δραστηριότητα
(ΚΑΔ) που δηλώθηκε ως κύρια κατά τα ανωτέρω δεν προκύπτουν τα μεγαλύτερα
ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2019, επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου δευτέρου της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου.
3. Οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν επιβάλλονται, εφόσον οι
φορολογούμενοι επιστρέψουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσας τυχόν ευεργέτημα που τους χορηγήθηκε χωρίς να πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------

293. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Aριθμ. 57233/Υ1 της 15/15.5.2020 «Σύγχρονη εξ΄
αποστάσεως εκπαίδευση» (Β΄ 1859)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 63 του ν. 4686/2020 «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας,
τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (Α΄ 169), 4375/2016 (Α΄ 51),
4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 96),
β) του άρθρου 16 του Συντάγματος για το δικαίωμα στην εκπαίδευση,
γ) του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος περί προστασίας της υγείας,
δ) του άρθρου 9Α του Συντάγματος περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα,
ε) του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. γ και ε του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για
την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»).
2. Το π.δ. 182018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, και 8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
8. 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).
9. Την από 15.05.2020 εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων
(Ε.Α.Π.Δ.) κατ΄ άρθρο 35 παρ. 1 του Γ.Κ.Π.Δ.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν,
σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/206/57100/ Β1/15.05.20 εισήγηση του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του
ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
1. Όλως εξαιρετικά και μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους 2019-2020, οι
σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να
παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (δηλαδή απευθείας μετάδοση
μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό με τη χρήση κατάλληλων μέσων
τεχνολογίας).
Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση δύναται να πραγματοποιείται:
α) Για τις σχολικές μονάδες οι οποίες τελούν σε καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και για όσο
χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς, σύμφωνα με το πρόγραμμα που
καθορίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των μέχρι σήμερα ισχυουσών οδηγιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) Για τις σχολικές μονάδες, οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας λόγω του COVID-19, σύμφωνα με το ισχύον εβδομαδιαίο
ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας ανά τμήμα, το οποίο δύναται να υποστεί
τροποποιήσεις από τον/ την Διευθυντή/ντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων για την
κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την με αρ.
πρωτ. κοινή υπουργική απόφαση 51888/ΓΔ4/06-05-2020 (Β΄ 1739). Στην περίπτωση
αυτή παρέχεται ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δηλαδή
ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές/τριες οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με
φυσική παρουσία και σε μαθητές/τριες οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με
φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς ανήκουν στις ομάδες αυξημένου
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κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID-19, όπως αυτές ορίζονται από τους
αρμόδιους φορείς για την παροχή ειδικής άδειας, ή ήδη νοσούν, ή έρχονται σε στενή
επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω
ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.
2. Η υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία καθιστά δυνατή
την απευθείας μετάδοση (ήχου ή/και εικόνας) του μαθήματος από τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές/τριές τους. Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει στη διάθεση των διδασκόντων και των
μαθητών/τριών όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της χώρας την υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήση της
ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas A.E., η οποία έχει
διαμορφωθεί ειδικά για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες
παροχής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παρέχεται δωρεάν. Για την
πρόσβαση στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες δύνανται να
χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό, και στην
περίπτωση των μαθητών/τριών και σταθερό τηλέφωνο) που ανήκει στη σχολική
μονάδα ή στους ίδιους.
Επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης να επιλέξουν για την
υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη χρήση άλλης αντίστοιχης
ψηφιακής πλατφόρμας ανάλογα με τις ανάγκες τους και την υλικοτεχνική τους
υποδομή. Στην περίπτωση που ιδιωτική σχολική μονάδα επιλέξει άλλη ψηφιακή
πλατφόρμα από αυτήν που προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, επιβαρύνεται η ίδια με τα τυχόν σχετικά έξοδα/κόστη και με την
υποχρέωση τυχόν παραμετροποίησης της συγκεκριμένης πλατφόρμας προς
συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις και ιδίως τις διατάξεις προστασίας προσωπικών
δεδομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και
του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137 A΄).
Με τη δωρεάν παραχώρηση της ειδικά παραμετροποιημένης πλατφόρμας
τηλεδιασκέψεων Webex από την εταιρεία Cisco Hellas Α.Ε., ενεργοποιείται η
διαδικασία ταυτοποίησης εκπαιδευτικών και της διασύνδεσής τους με τους
μαθητές/τριές τους. Βασικά χαρακτηριστικά της ειδικά παραμετροποιημένης
πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ότι:
Α. έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταγραφής/ αποθήκευσης,
Β. έχουν δημιουργηθεί «κλειδωμένες» ψηφιακές αίθουσες, στις οποίες ο
εκπαιδευτικός έχει τον αποκλειστικό έλεγχο εισόδου.
Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που
έχουν καταχωρισμένη στην πλατφόρμα του myschool από την πλατφόρμα του Webex
με τον ατομικό/προσωπικό τους σύνδεσμο για την ενεργοποίηση του λογαριασμού
τους και τη χρήση της εφαρμογής Webex Meetings. Με τον τρόπο αυτό, ο
εκπαιδευτικός αποκτά την προσωπική του ψηφιακή τάξη και τον μοναδικό, προσωπικό
σύνδεσμο που τη συνοδεύει.
Ακολούθως, ο/η Διευθυντής/ντρια της κάθε σχολικής μονάδας αναλαμβάνει να
συντονίσει την επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους/τις μαθητές/τριές τους, μετά
από ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων. Ο/η εκπαιδευτικός, με τη σειρά του,
αποστέλλει το σύνδεσμο της προσωπικής του ψηφιακής τάξης στους/στις μαθητές/
τριες ή στους γονείς/κηδεμόνες αυτών μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Με αυτόν τον
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τρόπο, οι μαθητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα πατώντας απλώς τον
αντίστοιχο σύνδεσμο, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στη
συγκεκριμένη πλατφόρμα. Ο μαθητής/τρια μπορεί να συνδεθεί στην ψηφιακή τάξη
μέσω υπολογιστή, ταμπλέτας, κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου.
Πριν την εκκίνηση της προγραμματισμένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
πραγματοποιείται προεπισκόπηση του ήχου ή/και της εικόνας, ώστε να επιβεβαιώσει ο
εκπαιδευτικός ότι ο ήχος ή/και η εικόνα λειτουργούν σωστά. Στο σημείο αυτό, ο
εκπαιδευτικός, όπως και ο κάθε μαθητής/τρια, έχει την επιλογή να απενεργοποιήσει
τον ήχο ή/και την εικόνα του. Για τον έλεγχο πρόσβασης, οι τάξεις είναι κλειδωμένες
και οι μαθητές/ τριες περιμένουν στην αίθουσα αναμονής ώσπου να τους επιτραπεί η
συμμετοχή. Ο εκπαιδευτικός καλείται να εγκρίνει την είσοδο κάθε συμμετέχοντα
ξεχωριστά. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, εκπαιδευτικός και μαθητής/τρια
έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν και να επανενεργοποιούν την μετάδοση του
ήχου ή/και της εικόνας τους. Ο εκπαιδευτικός έχει, κατά την κρίση του, τη δυνατότητα
διακοπής μετάδοσης ήχου (σίγαση) από μαθητή/τρια, ή /και αποβολής του από την
ψηφιακή τάξη. Στην τελευταία περίπτωση, είναι δυνατή η εκ νέου συμμετοχή του
μαθητή/τρια στην ψηφιακή τάξη, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού. Για τον σκοπό
αυτό, απαιτείται ο εκπαιδευτικός να εγκρίνει σχετικό αίτημα του μαθητή/τριας εκ νέου.
Τα μεταδεδομένα που τυχόν παράγονται (χρόνος και διάρκεια μαθήματος, αριθμός
συμμετεχόντων) από την ανωτέρω επεξεργασία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς.
Θα χορηγηθεί ενημερωτικό έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
προς εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες και μαθητές/τριες.
3. Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση ήχου ή/και εικόνας του ηλεκτρονικώς
μεταδιδόμενου μαθήματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου που
μεταδίδεται ηλεκτρονικώς, πέραν της ζωντανής μετάδοσης ήχου ή/και εικόνας σε
πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές/τριες. Η πλατφόρμα από
το σχεδιασμό της και την παραμετροποίηση που πραγματοποιήθηκε για το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων αποκλείει τέτοιου είδους καταγραφή. Στην περίπτωση
παράνομης καταγραφής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 38 του ν. 4624/2019. Οι
μαθητές/τριες ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό, για τους κανόνες και όρους ορθής
συμπεριφοράς που οφείλει να τηρεί ο μαθητής/τρια στην ψηφιακή τάξη, σύμφωνα και
με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ειδικά για την περίπτωση της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας,
ως αυτή ορίζεται στην περίπτωσης β της παραγράφου 1, η ζωντανή μετάδοση αφορά
μόνο το μέρος της διδακτικής ώρας που αφιερώνεται στην παράδοση μαθήματος. Η
ζωντανή μετάδοση δεν αφορά μέρος της διδακτικής ώρας που σχετίζεται με τυχόν
εξέταση μαθητών/τριών.
Ο εκπαιδευτικός λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:
α) Για τη μετάδοση του ήχου, η συσκευή θα πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη
κοντά στον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός διατηρεί το δικαίωμα σίγασης της φωνής
μαθητή/τριας ή ακόμα και διακοπής της μετάδοσης, εάν το κρίνει απαραίτητο.
β) Στην περίπτωση που πραγματοποιείται μετάδοση εικόνας, η κάμερα θα πρέπει να
εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στον εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της αίθουσας
διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να εστιάζει σε μαθητές/τριες που βρίσκονται στην
αίθουσα διδασκαλίας.
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4. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων,
«Γ.Κ.Π.Δ.») είναι: α) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και
β) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα
ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας
της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας
δεδομένων υποχρεούται να ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ..
5. Στο πλαίσιο λειτουργίας της ως άνω πλατφόρμας που διατίθεται προς χρήση από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν τα κάτωθι:
α) Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και
η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αυτών, δύνανται να κοινοποιούνται στο
συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πάροχο υπηρεσιών
πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να
καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής
πλατφόρμας, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εν συνεχεία, διαγράφονται από τους
εν λόγω παρόχους.
β) Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών, γονέων ή/και κηδεμόνων,
συγκεκριμένα η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αυτών, αποτελούν
αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά τους ως
μαθητών/τριών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης τους, αντίστοιχα, με το
ελληνικό δημόσιο ή με τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια
λειτουργίας της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των
σκοπών και υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου ή του προαναφερθέντος ιδιωτικού
φορέα, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας
της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, οι μαθητές/τριες κατά τη
συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενο με
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με τον προαναφερθέντα ιδιωτικό φορέα
ιδιωτικής εκπαίδευσης πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου,
κατ΄ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί
τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής
πλατφόρμας και σύνδεσης με αυτήν μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser), και
αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία αυτά θα διαγραφούν από
τους εν λόγω παρόχους. Ακόμη και εάν οι μαθητές/τριες επιλέξουν να
χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή της Webex, και όχι τη σύνδεση μέσω λογισμικού
πλοήγησης, και πάλι στο πεδίο email δεν απαιτείται το προσωπικό τους email, αλλά
μπορεί να συμπληρωθεί ένα τυχαίο, εικονικό email, π.χ. aa@aa.com, το οποίο ομοίως
κοινοποιείται αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και εν συνεχεία θα διαγραφεί από τους
εν λόγω παρόχους.
6. Σε περίπτωση που σχολική μονάδα ιδιωτικής εκπαίδευσης επιλέξει άλλη ψηφιακή
πλατφόρμα από αυτήν που διατίθεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, οφείλει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο και να προβαίνει σε κάθε
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απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και
ιδίως ο σχεδιασμός της πλατφόρμας να ανταποκρίνεται από το σχεδιασμό και εξ
ορισμού στις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
7. Σκοπός επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι το δημόσιο αγαθό της
παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η πανδημία του
COVID-19. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι το άρθρο 6
παρ. 1 στοιχ. ε του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ του Γ.Κ.Π.Δ..
8. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που τους
αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στα μεταδεδομένα που δημιουργούν, εφόσον έχουν χρησιμοποιήσει τα
πραγματικά τους στοιχεία (email και ονοματεπώνυμο για τους εκπαιδευτικούς,
ονοματεπώνυμο για τους μαθητές/τριες), έτσι ώστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν.
Επιπλέον, μπορούν να ικανοποιηθούν το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβειών στα
δεδομένα πρόσβασης και υπό προϋποθέσεις το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
από το ελληνικό δημόσιο/ τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια
λειτουργίας της ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Προβλέπεται δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
9. Ο/η Διευθυντής/ντρια της κάθε σχολικής μονάδας υποχρεούται να ενημερώσει
εγγράφως όλους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες των
μαθητών/τριών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
αποκλειστικά για το σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποστέλλοντάς τους το
ενημερωτικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή.
10. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών/τριών, των γονέων/κηδεμόνων τους
και του εκπαιδευτικού προσωπικού για τις εκπαιδευτικές δομές της δημόσιας
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Τις αυτές
υποχρεώσεις οφείλει να τηρεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κάθε πρόσωπο,
φυσικό ή νομικό, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια για τη λειτουργία ιδιωτικής
εκπαιδευτικής δομής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τα
προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών της σχετικής εκπαιδευτικής δομής, τους
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών και τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε
αυτήν.
----------.----------
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294. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30341 της
15/15.5.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το
εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής έως και τις 31.5.2020 και ώρα
15.00, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1860)
Με το άρθρο μόνο απ. Υπουργών Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33473 της 31/31.5.2020
«Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30341/ 15.5.2020 (Β΄ 1860), κοινής
απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, έως και τις 15.6.2020 και ώρα 15.00» (Β΄ 2092),
προβλέφθηκε ότι: «Παρατείνεται η ισχύς της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30341/ 15.5.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού
συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής έως και τις
31.5.2020 και ώρα 15.00, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 1860), έως και 15.6.2020 και ώρα 15.00».
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 περ. δ΄ της παρ. 2 και της περ. β΄ της παρ. 4 αυτού,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
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 υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18170/15.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του
μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου πλοίων
αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 860).
7. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25305/14.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «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).
8. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25780/17.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας
και Νησιωτικής Πολιτικής «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), όπως
παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.26798/25.4.2020 (Β΄ 1586) όμοια απόφαση
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και παρατάθηκε εκ νέου με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27822/3.5.2020 (Β΄ 1650) όμοια
απόφαση.
9. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που
καθιστά αναγκαίο τον εκ νέου προσωρινό περιορισμό συνδέσεων με το εξωτερικό και
κατάπλου πλοίων αναψυχής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19.
10. Την από 13.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
11. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 30336/14.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, 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 COVID-19 στην ελληνική
επικράτεια και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική επικράτεια από την
Αλβανία. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει:
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,
γ) τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.
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 COVID-19 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, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την
περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική επικράτεια. Ο
προσωρινός περιορισμός της θαλάσσιας σύνδεσης δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά
εμπορευμάτων με φορτηγά πλοία και φορτηγά οχήματα.
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 COVID-19 στην ελληνική επικράτεια.
5. Το παρόν ισχύει υπό την επιφύλαξη του άρθρου τεσσαρακοστού δευτέρου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) τηρουμένων πάντως
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των περιορισμών των άρθρων 3 και 6 της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29114/10.5.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 1780).
6. Οι παρ. 1 έως 5 έχουν ισχύ από τις 15.5.2020 και ώρα 15.00 έως και τις 31.5.2020
και ώρα 15.00.
Άρθρο Δεύτερο
1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω του κατάπλου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής
και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, στην ελληνική
Επικράτεια προερχόμενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό της αλλοδαπής,
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 COVID-19 στην ελληνική επικράτεια.
2. Εφόσον τα πλοία της παρ. 1 είναι κενά επιβατών και δεν προέρχονται από κράτη
για τα οποία ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα, επιτρέπεται ο κατάπλους τους
αποκλειστικά σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα
κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Λιμενικής
Αρχής μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Για
τα κρουαζιερόπλοια εξακολουθούν να ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα της παρ. 1.
3. Οι περιορισμοί της παρ. 1 της παρούσας ισχύουν για το χρονικό διάστημα από
15.5.2020 και ώρα 15:00 έως και 31.5.2020 και ώρα 15:00. Η παρ. 2 ισχύει από
18.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 31.5.2020 και ώρα 15:00.
4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης καταργούνται η υπ΄ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.25780/17.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «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), όπως αυτή είχε
παραταθεί με τις υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.26798/25.4.2020 (Β΄ 1586) και
Δ1α/Γ.Π.οικ.27822/3.5.2020 (Β΄ 1650) όμοιες αποφάσεις των ιδίων Υπουργών.
Άρθρο Τρίτο
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 (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος
επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις χώρες του πρώτου άρθρου.
----------.----------

60

295. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
30603 της 15/15.5.23020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες
ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1861)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),
γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64), που
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),
δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192),
στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ζ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
η. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
θ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ια. της υπ΄ αριθμ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
2. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών
«Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες
υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1647).
3. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
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Υποδομών και Μεταφορών «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΄ 1780).
4. Την από 13.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων, προκειμένου να προστατευθεί η
δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο
επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
6. Την υπ΄ αριθμ. Β2β/οικ. 30602/15.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κανόνες λειτουργίας πάσης φύσεως επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται παραλίες
1. Στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται παραλίες, οι διοικήσεις τους
οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων κανόνων:

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

Τετραγωνικά μέτρα
επιφάνειας παραλίας

Πληθυσμός ατόμων
( πελάτες)

Υπηρεσίες
πάρκων
ψυχαγωγίας και παραλιών
(μόνο για τις επιχειρήσεις
που
εκμεταλλεύονται
παραλίες)/93.29.11.00
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης
θαλάσσιων
λουτρών /93.29.11.02
Υπηρεσίες
μίσθωσης
ομπρελών
η
και
καθισμάτων
παραλιών
(πλαζ)/93.29.11.05

Μέχρι 1000 τ.μ.

40 άτομα

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

Ειδικές απαιτήσεις

Υπηρεσίες
πάρκων
ψυχαγωγίας και παραλιών
(μόνο για τις επιχειρήσεις
που
εκμεταλλεύονται
παραλίες)/93.29.11.00
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης
θαλάσσιων
λουτρών/93.29.11.02
Υπηρεσίες
μίσθωσης
ομπρελών
ή
και

- Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των
ομπρελών ορίζεται το μήκος των τεσσάρων (4) μέτρων,
διασφαλίζοντας παράλληλα ως προς τις ανοιχτές
ομπρέλες κατ΄ ελάχιστο απόσταση ενός (1) μέτρου
μεταξύ των περιμέτρων των σκιάστρων τους.
- Ορίζεται μέγιστος αριθμός δύο (2) ξαπλωστρών ανά
ομπρέλα, με εξαίρεση την περίπτωση οικογενειών με
ανήλικα τέκνα.
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καθισμάτων
παραλιών - Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ξαπλωστρών που
(πλαζ)/93.29.11.05
βρίσκονται κάτω από διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται
το ενάμιση (1,5) μέτρο.
- Επιτρέπεται η ατομική άθληση. Δεν επιτρέπονται τα
ομαδικά αθλήματα που προϋποθέτουν σωματική
επαφή.
Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

Ειδικές απαιτήσεις

Δραστηριότητες
- Παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα
υπηρεσιών εστιατορίων (takeaway).
και κινητών μονάδων - Τα προϊόντα τους πωλούνται μόνο συσκευασμένα
εστίασης/56.10
και απαγορεύεται η παρασκευή τους στον χώρο
Δραστηριότητες παροχής εξαιρουμένων των ροφημάτων όπως καφές και χυμοί.
ποτών/56.30
- Απαγορεύεται η πώληση ή η διάθεση αλκοολούχων
ποτών.
- Απαγορεύεται η αναμετάδοση μουσικής.
- Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
στον χώρο λειτουργίας του καταστήματος.
- Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ πελατών ορίζεται το
ενάμιση (1,5) μέτρο.
- Ισχυρή σύσταση μάσκας για τους εργαζόμενους.

2. Το προσωπικό των οργανωμένων παραλιών υποχρεούται να απολυμαίνει τακτικά
τις εγκαταστάσεις υγιεινής (WC, αποδυτήρια, ντους) αναρτώντας πρόγραμμα
καθαρισμού και απολύμανσης που θα επιδεικνύεται στις αρχές ελέγχου.
3. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απολυμαίνουν τις ξαπλώστρες μετά από κάθε
εναλλαγή της μίσθωσης αυτών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην ξαπλώστρα
τοποθετείται πετσέτα υποχρεωτικά με ευθύνη του λουόμενου.
Άρθρο 2
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων - Κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται,
ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες
(5.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό
διάστημα από δέκα (10) έως είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί:

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

Παράβαση/ανά
περίπτωση Μη τήρηση
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Κυρώσεις

της αναλογίας
ατόμων/τ.μ.- απόσταση
αξόνων ομπρελών ελάχιστη απόσταση
μεταξύ ξαπλωστρών
1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο
πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ
- Αναστολή λειτουργίας
για δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες
2η παράβαση:

Υπηρεσίες πάρκων
ψυχαγωγίας και παραλιών
(μόνο για τις επιχειρήσεις
που εκμεταλλεύονται
παραλίες)/93.29.11.00
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης
θαλάσσιων
λουτρών /93.29.11.02
Υπηρεσίες μίσθωσης
ομπρελών η και
καθισμάτων παραλιών
(πλαζ)/93.29.11.05

Για επιχειρήσεις που
εκμεταλλεύονται
επιφάνειες παραλιών έως
δύο χιλιάδες (2000) τ.μ.

- Διοικητικό πρόστιμο
που
κλιμακώνεται
αναλόγως του ποσοστού
υπέρβασης των ορίων του
άρθρου 1 ως εξής:
1-25%, επτά χιλιάδες
πεντακόσια (7.500) ευρώ
25%-50%,
εννιά
χιλιάδες
πεντακόσια
(9.500) ευρώ
50%-75%,
έντεκα
χιλιάδες (11.000) ευρώ
>75%,
δέκα
τρεις
χιλιάδες (13.000) ευρώ
- Αναστολή λειτουργίας
για είκοσι (20) εργάσιμες
ημέρες
1η παράβαση:

Για επιχειρήσεις που
εκμεταλλεύονται
επιφάνειες παραλιών από
δύο χιλιάδες (2000) τ.μ.
έως δέκα χιλιάδες (10000)
τ.μ.

- Διοικητικό πρόστιμο
επτά χιλιάδες (7.000)
ευρώ
- Αναστολή λειτουργίας
για δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο
που
κλιμακώνεται
αναλόγως του ποσοστού
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υπέρβασης των ορίων του
άρθρου 1 ως εξής:
1-25%, δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ
25%-50%,
δεκατρείς
χιλιάδες (13.000) ευρώ
50%-75%,
δεκαέξι
χιλιάδες (16.000) ευρώ
>75%, είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ
- Αναστολή λειτουργίας
για είκοσι (20) εργάσιμες
ημέρες
1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο
δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ
- Αναστολή λειτουργίας
για δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες
2η παράβαση:

Για επιχειρήσεις που
εκμεταλλεύονται
επιφάνειες παραλιών άνω
των δέκα χιλιάδων
(10000) τ.μ.

- Διοικητικό πρόστιμο
που
κλιμακώνεται
αναλόγως του ποσοστού
υπέρβασης των ορίων του
άρθρου 1 ως εξής:
1-25%,
δεκατρείς
χιλιάδες (13.000) ευρώ
25%-50%,
δεκαέξι
χιλιάδες (16.000) ευρώ
50%-75%,
είκοσι
χιλιάδες (20.000) ευρώ
>75%,
εικοσιπέντε
χιλιάδες (25.000) ευρώ
- Αναστολή λειτουργίας
για είκοσι (20) εργάσιμες
ημέρες

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

Παράβαση/ανά
περίπτωση

Δραστηριότητες
- Ανάπτυξη
υπηρεσιών εστιατορίων τραπεζοκαθισμάτων στον
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Κυρώσεις (για κάθε
παράβαση)
1η παράβαση:

και κινητών μονάδων χώρο λειτουργίας του
εστίασης/56.10
καταστήματος.
Δραστηριότητες παροχής - Πώληση μη
ποτών/56.30
συσκευασμένων
προϊόντων.
- Πώληση αλκοολούχων
ποτών.
- Αναμετάδοση
μουσικής.

- Διοικητικό πρόστιμο
δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ
- Αναστολή λειτουργίας
για δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο
πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ
- Αναστολή λειτουργίας
για είκοσι (20) εργάσιμες
ημέρες

2. Όταν η διαχείριση/εκμετάλλευση των παραλιών, ξαπλωστρών και ομπρελών
πραγματοποιείται από νομικό ή φυσικό πρόσωπο που φέρει τους ΚΑΔ:
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/56.10 και
δραστηριότητες παροχής ποτών/56.30 ισχύουν οι προϋποθέσεις και κυρώσεις της παρ.
1.
Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσης για τη διενέργεια
ελέγχων, 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, η Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή
Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά
όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, το ένστολο
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το
ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).
Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους,
ελέγχους κατόπιν καταγγελίας καθώς και από κοινού ελέγχους όπου απαιτείται,
ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη τους υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα
των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς
την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.
Οι άλλες αρμόδιες αρχές της περ. (α) της παρ. 1 που επιβάλλουν πρόστιμα σε
επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην
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ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχετικών
κυρώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, μετά από την έκδοση της
σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή Αρχής, σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 4.
Άρθρο 4
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 3 μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου διενεργούν
ελέγχους για την τήρηση της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών
παραβάσεων.
2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των
αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς
λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.
3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά
όργανα Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, εφόσον συντρέχει
περίπτωση κατά το άρθρο 2. Αν η παράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής,
η επιδιδόμενη πράξη θυροκολλάται στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η παράβαση με την
παρουσία δυο εκ των οικείων ελεγκτικών οργάνων. Για την άρνηση παραλαβής και τη
θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα της
επιδιδόμενης πράξης. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση της Πράξης
Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει
τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει
το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων
πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται
υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής
Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της
υπηρεσίας απόφαση επί των αντιρρήσεων εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, στις
υπόλοιπες Αρχές της παρ. 1 του άρθρου 3, με απόφαση του Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας ή της Αρχής, συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός
σαράντα οκτώ (48) ωρών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα
συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει και επιβάλλει
τις κυρώσεις. Αν οι προβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι
διοικητικές πράξεις (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας όπου
προβλέπεται) από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή Αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική
απόφαση. Εάν για τη διαπιστωθείσα παράβαση επιβάλλεται και αναστολή λειτουργίας,
αυτή άρχεται από την κοινοποίηση στον ελεγχόμενο της απορριπτικής απόφασης του
προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο 5
Επιβολή προστίμων
1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής για κάθε
παράβαση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα.
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2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που τιτλοφορείται «Πράξη Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας», βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος
Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία
καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο Αριθμός
Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση και
αναγράφεται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Η πράξη συμπληρώνεται εις
τριπλούν από το όργανο ελέγχου. Ακολούθως, ένα (1) αντίγραφο επιδίδεται στον
ελεγχόμενο, ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας του ελεγχόμενου ή
της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή
αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια Αρχή, το οποίο αποτελεί
το νόμιμο τίτλο βεβαίωσης παράβασης.
3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμεται στα οικεία ελεγκτικά όργανα
με μέριμνα και ευθύνη των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας αρμόδιων
Αρχών.
4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα για
τη βεβαίωση της παράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επιχείρησης, όπως
ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ.
της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας
(Α.Δ.Τ.) ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και να προσκομίσει στο πλαίσιο
του ελέγχου, αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια
λειτουργίας του καταστήματος ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας του ή οποιοδήποτε
έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η επιφάνειά του. Σε περίπτωση που
ο ελεγχόμενος αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε
το όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 6
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων
1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα εξοφλούνται εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης
της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, μέσω ηλεκτρονικού
παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται, είτε απευθείας από την ιστοσελίδα
https://www.gsis.gr/ e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο/Οριζόντια παράβολα),
είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις Τράπεζες, είτε από
τη Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον
Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και
χρηματικές ποινές». Αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της Πράξης Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας για την υποβολή αντιρρήσεων.
2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου αποστέλλεται από τις
αρμόδιες Αρχές, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή
κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής
Λειτουργίας, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να
βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α΄ 90).
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Άρθρο 7
Αρχή ενημέρωσης του κοινού
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.
Άρθρο 8
Ισχύς
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 16 Μαΐου 2020 έως και τις 22 Μαΐου 2020.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
----------.----------

296. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 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)
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊου» (Α΄ 42)
και ιδίως της περ. στ΄ της παρ. 2 και της περ. δ΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
2. την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90),
3. την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 146),
4. τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 193),
5. το άρθρο 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄
83),
6. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A΄
133),
7. τα άρθρα 1 και 2 του β.δ. 3/1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών - τεχνιτών» (Α΄
157),
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8. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), και διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
9. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
10. το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
11. το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
12. το π.δ. 70/2019 «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού» (Α΄110),
13. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
14. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
15. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
16. την υπ΄ αριθμ. ΔΙα/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» (783 Β΄),
17. την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 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, 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), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) και υπ΄ αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 (Β΄ 1699)
όμοιές της,
18. την από 15.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
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19. τη με αριθ. 18224/1041/13.5.2020 εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων,
20. το γεγονός ότι η έκδοση της παρούσας δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ των οποίων η λειτουργία
είχε απαγορευθεί λόγω έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς και της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:
Άρθρο μόνο
1. Από την προσωρινή απαγόρευση του άρθρου πρώτου της υπ΄ αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/5-5-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
(Β΄1699) εξαιρούνται οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ), τα Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ,
των οποίων η λειτουργία είχε απαγορευθεί λόγω έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της
διασποράς και της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19, τα οποία επαναλειτουργούν από
18.05.2020 και εφεξής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
2. Κατά τη λειτουργία των ανωτέρω Σχολών να τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα
προφύλαξης για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
(αποστάσεις μεταξύ εκπαιδευόμενων, χρήση αντισηπτικού υγρού, φυσικός εξαερισμός
αιθουσών κ.λπ.) με βάση πάντοτε τα οριζόμενα στις αποφάσεις του Εθνικού
Οργανισμού Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------

297. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30606 της
16/16.5.2020 «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)
Έχοντας υπόψη:

71

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 περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Τον ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171).
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).
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. 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 υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27805/30.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και
κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017
(Α΄ 171), για το 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).
10. Την από 14.5.2020 και με αρ. πρωτ. 1016/14/72 αναφορά του Α.Τ. Χαλανδρίου,
σχετικά με τη μη τήρηση των οριζομένων στην υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27801/30.4.2020
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1640).
11. Την από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπ΄ αρ. Β2/οικ. 30604/16.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Tην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της κάτωθι υπαίθριας αγοράς 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, κατά τα αναφερόμενα στην από
28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 και ως εξής:
Λαϊκή αγορά επί των οδών Τυμφρηστού και Παρνασσού του Δήμου Χαλανδρίου
Αττικής, με φορέα λειτουργίας αυτής τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας
Αττικής, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID19, λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων όρων στην
72

υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27805/30.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1640), σύμφωνα
με την από 14.5.2020 και με αρ. πρωτ. 1016/14/72 αναφορά του Α.Τ. Χαλανδρίου.
----------.----------

298. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719 της
16/16.5.2020 «Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης» (Β΄ 1867)
Καταργήθηκε, όπως είχε τροποποιηθεί από την Απόφ. Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694 της 29/30.5.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/ 5719/16.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών “Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” (Β΄ 1867)» (Β΄ 2037), από την παρ. 3 του άρθρου 26
υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 2178), κατωτ. αριθ. 380, από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής. Με
την δε παρ. 1 ιδίου άνω άρθρου 26 ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση ισχύει από
τις 5 Ιουνίου 2020 έως και τις 14 Ιουνίου 2020».
----------.----------

299. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30608
της 16/17.5.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και
24.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1868)
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. ζ΄ και η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
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β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76),
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. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7),
η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151),
ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ια. 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),
ιβ. της υπ΄ αριθμ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου»
(Β΄ 3053),
ιγ. της υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη»
(Β΄ 3099).
2. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27813/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών «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).
3. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29110/9.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών «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).
4. Την υπ΄ αριθμ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της
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διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού 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).
5. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που
καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους
ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σε συνδυασμό προς της σταδιακή επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
6. Την από 15.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την υπ΄ αριθμ. Β1,Β2,Β3/οικ.30607/16.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και
24.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.5.2020 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. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής
λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).
2. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα
οχήματα (ΚΑΔ 5530).
3. 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).
4. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).
5. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ
56292002).
6. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004).
7. 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).
8. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ,
καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κ.τ.λ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που
αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κ.τ.λ.) και παροχή προϊόντων σε
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πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση
τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630).
9. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914).
10. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230).
11. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(ΚΑΠΗ), με εξαίρεση α) τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή
καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), β) τις
Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11)
[ΚΑΔ 8810].
12. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002), καθώς
και εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (συναυλίες και
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) [ΚΑΔ 9004], εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που
αφορούν πρόβες ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικά
γυρίσματα.
13. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).
14. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).
15. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών (ΚΑΔ 9103).
16. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο,
χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών
με αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ: 92.00.13), β) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε
απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14), γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών
(ΚΑΔ: 92.00.19), δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση
(ΚΑΔ: 92.00.21) και ε) άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ: 92.00.29) [ΚΑΔ 9200].
17. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).
18. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312).
19. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).
20. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται
με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές
δραστηριότητες (93.19.13.03) [ΚΑΔ 9319].
21. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).
22. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329), εξαιρουμένων
του τομέα των παραλιών (ΚΑΔ 93.29.11.00) και των υπηρεσιών μίσθωσης ομπρελών
ή/και καθισμάτων (πλαζ) [ΚΑΔ 93.29.11.05].
23. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93291905).
24. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601), με εξαίρεση
τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και
πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες
διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής.
25. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94991602).
26. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων α) των υπηρεσιών
διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), β) υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων
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μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση την σωματική άσκηση)
(ΚΑΔ 96.04.10.02), γ) υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος
(αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06)
[ΚΑΔ 9604].
27. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96091906).
28. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909).
29. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912).
30. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96091917).
«Άρθρο 2
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιχείρησης χωρίς ΚΑΔ
1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και
24.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στις από 15.5.2020 και 16.5.2020 εισηγήσεις της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19
και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,των
αναβατήρων (τελεφερίκ).
2. Από την απαγόρευση της παρ. 1 εξαιρείται ο αναβατήρας (τελεφερίκ) της νήσου
Θήρας, ο οποίος, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020,
επιτρέπεται να λειτουργεί υπό τους ειδικότερους κανόνες της παρ. 3.
3. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση δύο (2) δρομολογίων την ημέρα του αναβατήρα
(τελεφερίκ) της παρ. 2 και ειδικότερα ενός πρωινού από Φηρά ως Όρμο Φηρών και
ενός απογευματινού από Όρμο Φηρών ως Φηρά, με δυνατότητα επιβίβασης έως δύο
(2) ατόμων ανά καμπίνα. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του τελεφερίκ,
καθώς και εντός των καμπινών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν
μη ιατρική μάσκα προστασίας. Οι επιβάτες των καμπινών υποχρεούνται να
συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού που επιφορτίζεται με τα
καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης και υποβοήθησης των εργαζομένων- επιβατών,
προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη
επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού. Ο Δήμος Θήρας οφείλει να λαμβάνει όλα τα
προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του τελεφερίκ, την αποφυγή
συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών σωστής υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
4. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του παρόντος, επιβάλλεται για
κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο
εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
5. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες
ελέγχων, την πιστοποίηση παραβάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των
προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 13 έως 16 της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16.5.2020
(Β΄ 1869) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και
Υποδομών και Μεταφορών.».
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Το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 30869 της 18/18.5.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.30608/ 16-5-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών
(Β΄ 1868) ως προς την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία του αναβατήρα (τελεφερίκ) της
νήσου Θήρας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020» (Β΄
1909).
Άρθρο 3
Κατ΄ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από τις 18.5.2020
1. Κατ΄ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, από
τις 18.5.2020 επιτρέπεται:
α) Η λειτουργία όλων των ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και
κολυμβητηρίων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον για την κάλυψη αναγκών
προπόνησης (μόνο με ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) από
αθλητές σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Ανωνύμων
Αθλητικών Εταιριών (Α.Α.Ε.) ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως
και τις 31.12.2007) και με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο
Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι αθλητές όλων
των προ-ολυμπιακών και των εθνικών ομάδων κάνουν χρήση των παραπάνω
αθλητικών εγκαταστάσεων κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα.
β) Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων σε όλους τους δημόσιους και
ιδιωτικούς χώρους αδιακρίτως νομικής προσωπικότητας που χρησιμοποιούν τα
αθλητικά σωματεία και όμιλοι που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για τα
αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, κρίκετ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία,
αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία
- αναρρίχηση και η χρήση τους από αθλητές και αθλούμενους ηλικίας δεκατριών (13)
ετών και άνω (γεννημένους έως και τις 31.12.2007) αποκλειστικά και μόνο για
προπονητικούς σκοπούς.
γ) Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους εν ενεργεία διαιτητές ομαδικών
αθλημάτων.
δ) Η λειτουργία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα: ιστιοπλοΐα (σε
σκάφη με πλήρωμα μέχρι δύο [2] ατόμων), κωπηλασία (σε λέμβους με πλήρωμα μέχρι
δύο [2] ατόμων), κανόε-καγιάκ, όρθια σανιδοκωπηλασία (SUP), κυματολίσθηση με
σανίδα (surf) και θαλάσσιο σκι, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών
αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από αθλούμενους, ηλικίας
δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και τις 31.12.2007).
2. Επιτρέπονται οι ομαδικές προπονήσεις των αθλητών των ομάδων των
Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), που μετέχουν στο επαγγελματικό
πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1).
3. Όσοι είναι υποψήφιοι για να εισαχθούν είτε με το σύστημα των Πανελληνίων
Εξετάσεων σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΕΦΑΑ και παραγωγικές σχολές
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας), είτε κατόπιν προκήρυξης
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οποιουδήποτε διαγωνισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
δύνανται να κάνουν χρήση των ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων,
πλην των κολυμβητηρίων, με τους όρους και περιορισμούς της περ. α΄ της παρ. 1.
4. Επιτρέπεται η χρήση των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από άτομα με
αναπηρίες, καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση η
παρουσία συνοδού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συνταγογραφηθεί η
κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας και να προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση
που επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική
περίοδο.
5. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 η χρήση
των εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς άσκησης της
Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
(Γ.Γ.Α.) και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή
διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή
της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α.
6. Για τη λειτουργία και τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των
κολυμβητηρίων, κατά τα οριζόμενα στο παρόν, επιτρέπεται από τις 18.5.2020 στα
αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α., τις Α.Α.Ε. και τους εν γένει αθλητικούς φορείς η
απασχόληση του αναγκαίου προσωπικού.
Άρθρο 4
Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 18.5.2020 έως και 24.5.2020,
ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες:
1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του
άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας.
2. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2.
Άρθρο 5
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση
παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, για τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ΄ αριθμ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των
παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού
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).
Άρθρο 6
Αρχή ενημέρωσης του κοινού
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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.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.----------

300. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612 της 16/17.5.2020
«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΄ 1869)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων εικοστού έκτου και τεσσαρακοστού τετάρτου της από 1.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),
γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64) που
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),
δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192),
στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ζ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ι. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
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ια. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151),
ιβ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιγ. της υπ΄ αριθμ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
ιδ. της υπ΄ αριθμ. 6631/Υ1/20.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009),
ιε. 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 υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών
«Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες
υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1647).
3. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Υποδομών και Μεταφορών «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΄ 1780).
4. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/30.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και
κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017
(Α΄ 171), για το 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).
5. Τις από 6.5.2020 και 15.5.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων, προκειμένου να προστατευθεί η
δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο
επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
7. Την υπ΄ αριθμ. Β1,Β2,Β3/οικ.30611/16.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
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Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο
πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την
προσέλευση των καταναλωτών, των ακόλουθων αποστάσεων:
(Ακολουθεί Πίνακας)
2. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών
επιχειρήσεων πάσης φύσεως που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη
απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.
3. Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου μόνου της υπ΄ αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/30.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας
και Εσωτερικών (Β΄ 1640) τροποποιείται ως εξής: «Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των
πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό ελεύθερο από αντικείμενα.».
Άρθρο 2
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων - Κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται,
ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από
δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
(Ακολουθεί Πίνακας)
2. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1,
επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.
3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται για
κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο
εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 3
Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς
1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς
και εντός των οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται
να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
ισχύει επίσης για τον οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης.
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2. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς υποχρεούνται να συμμορφώνονται
προς τις υποδείξεις του μονίμου και εκτάκτου προσωπικού των συγκοινωνιακών
φορέων, που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και
υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και
να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού.
3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 4
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης
με οδηγό
1. Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και
επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών, πλέον του οδηγού.
2. Για επιβατηγά οχήματα οκτώ (8) ή (9) θέσεων, δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής
Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του
ν. 4093/2012, επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών πλέον του οδηγού.
3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου
επιβατών, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανήλικα
τέκνα τους.
4. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 3, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής
μάσκας προστασίας, τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό.
5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €), τόσο
στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.
Άρθρο 5
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα
1. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά (7) θέσεων,
επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών πλέον του οδηγού.
2. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων
ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών πλέον του
οδηγού.
3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και για τα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και
τύπου Βαν οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ.
61512/2900/11.12.2002 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1548).
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου
επιβατών, μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα τέκνα τους.
Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής
γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου
(διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης).
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5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) τόσο
στον οδηγό του οχήματος όσο και στους επιβάτες.
Άρθρο 6
Μέτρα προστασίας στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης
καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις
1. Σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και υπεραστικών
ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών,
τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού
ή κλειστού τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία
δημοτικής συγκοινωνίας, όπως επίσης στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, επιτρέπεται
η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού 50% του προβλεπόμενου μέγιστου
αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα/συρμό.
2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται σε κάθε επιβάτη
πέραν του ποσοστού της παρ. 1, καθώς και στον οδηγό του οχήματος/συρμού, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ.
3. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής, καθώς και εντός των οχημάτων και των
συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα
προστασίας. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ.
Άρθρο 7
Ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών
1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών, κατά παρέκκλιση των άρθρων
4 έως 6 της παρούσας, εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας του παρόντος
άρθρου.
2. α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες
αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και
την αναγκαία χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.
β. Κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου αντιστοιχεί σε έναν μαθητή, ώστε
συνολικά να επιτυγχάνεται το ήμισυ της πληρότητας του οχήματος.
γ. Τα οχήματα μεταφοράς μαθητών, με την εξαίρεση των οχημάτων της παρ. 5,
απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών
τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα
υποχλωριώδους νατρίου 0,1% (διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι 9 μέρη νερό και 1 μέρος
χλωρίνης), ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.
3. Οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, συνοδοί,
εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.
4. Ειδικώς για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν
καθίσματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των μέτρων της παρ. 2.
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5. Ειδικώς στην περίπτωση της μεταφοράς μαθητών με τα επιβατηγά οχήματα των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 [δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και
ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό], η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας
τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση
παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζεται η παρ. 5 του
άρθρου 4.
Άρθρο 8
Μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές μετακινήσεις
1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός των αεροδρομίων, καθώς και κατά
τη διάρκεια όλων των αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, το
προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.
2. Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου και
έκτακτου προσωπικού των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών που
επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των
επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η
ελεγχόμενη επιβίβαση - αποβίβαση και αναμονή προς αποφυγή συνωστισμού.
3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 9
Κανόνες λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων
στον τομέα του πολιτισμού
Στους αρχαιολογικούς χώρους, φορείς και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, η λειτουργία των οποίων είχε
απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι διοικήσεις τους
οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων αποστάσεων:
(Ακολουθεί Πίνακας)
Άρθρο 10
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων - κυρώσεις
στον τομέα του πολιτισμού
1. Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και που δεν
τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 9, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό
διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της
αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ
και από εκατό (100) έως διακόσια (200) ευρώ για παράβαση φυσικού προσώπου,
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
(Ακολουθεί Πίνακας)
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2. Στα φυσικά πρόσωπα τα οποία επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους και δεν
τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και τα υγειονομικά μέτρα προστασίας, επιβάλλεται
για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο
εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 11
Κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και των προβών ζωντανών
θεαμάτων, ακροαμάτων, καθώς και μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους
αρχαιολογικούς χώρους
1. Η ασφαλής λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων καθώς και η ασφαλής διεξαγωγή
προβών ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικών γυρισμάτων
γίνεται σύμφωνα με την από 6.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές εξειδικεύονται και
κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Οι προϊστάμενοι των Περιφερειακών Yπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας και
προφύλαξης εργαζομένων και επισκεπτών, σύμφωνα με την παρούσα και τις οδηγίες
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο 12
Μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών και χώρων
συνάθροισης κοινού
1. Στα νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα πάσης φύσεως τηρείται, με
ευθύνη του οικείου Διευθυντή, ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των
ατόμων. Στους ίδιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας από το
προσωπικό και μη ιατρικής μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες.
2. Στις δημόσιες υπηρεσίες πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου
Προϊσταμένου, ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων. Η
εξυπηρέτηση κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου
ραντεβού.
3. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς, που δεν
καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη της παρούσας τηρείται ελάχιστη απόσταση
ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης χρήσης μάσκας, σύμφωνα με το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Για κάθε παράβαση
των κανόνων ελάχιστης απόστασης και αναλογίας του παρόντος επιβάλλεται, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ.
Άρθρο 13
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Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσης για τη
διενέργεια ελέγχων, 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,
η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική
Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά
όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, το ένστολο
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το
ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι επιθεωρητές - ελεγκτές της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).
2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους
και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη τους
υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων
φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο
έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.
3. Οι άλλες αρμόδιες αρχές της περ. (α) της παρ. 1, που επιβάλλουν πρόστιμα σε
επιχειρήσεις, υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχετικών
κυρώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, μετά από την έκδοση της
σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή Αρχής, σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 14.
Άρθρο 14
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 13 μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου διενεργούν
ελέγχους για την τήρηση της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών
παραβάσεων.
2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των
αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς
λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.
3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά
όργανα Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, εφόσον συντρέχει
περίπτωση κατά το άρθρο 2. Αν η παράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής,
η επιδιδόμενη πράξη θυροκολλάται στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η παράβαση με την
παρουσία δυο εκ των οικείων ελεγκτικών οργάνων. Για την άρνηση παραλαβής και τη
θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα της
επιδιδόμενης πράξης. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση της Πράξης
Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει
τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει
το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων
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πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται
υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής
Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της
υπηρεσίας απόφαση επί των αντιρρήσεων εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, στις
υπόλοιπες Αρχές της παρ. 1 του άρθρου 13, με απόφαση του Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας ή της Αρχής, συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός
σαράντα οκτώ (48) ωρών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα
συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει και επιβάλλει
τις κυρώσεις. Αν οι προβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι
διοικητικές πράξεις (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας όπου
προβλέπεται) από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή Αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική
απόφαση. Εάν για τη διαπιστωθείσα παράβαση επιβάλλεται και αναστολή λειτουργίας,
αυτή άρχεται από την κοινοποίηση στον ελεγχόμενο της απορριπτικής απόφασης του
προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο 15
Επιβολή προστίμων
1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής για κάθε
παράβαση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα.
2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που τιτλοφορείται «Πράξη Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας», βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος
Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία
καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο Αριθμός
Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου, περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση και
αναγράφεται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Η πράξη συμπληρώνεται εις
τριπλούν από το όργανο ελέγχου. Ακολούθως, ένα (1) αντίγραφο επιδίδεται στον
ελεγχόμενο, ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας του ελεγχόμενου ή
της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή
αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια Αρχή, το οποίο αποτελεί
το νόμιμο τίτλο βεβαίωσης παράβασης.
3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμεται στα οικεία ελεγκτικά όργανα
με μέριμνα και ευθύνη των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 13 της παρούσας αρμόδιων
Αρχών.
4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα για
τη βεβαίωση της παράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επιχείρησης, όπως
ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ.
της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας
(Α.Δ.Τ.) ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και να προσκομίσει στο πλαίσιο
του ελέγχου, αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια
λειτουργίας του καταστήματος ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας του ή οποιοδήποτε
έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η επιφάνειά του. Σε περίπτωση που
ο ελεγχόμενος αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε
το όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 16
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Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων
1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα εξοφλούνται εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης
της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, μέσω ηλεκτρονικού
παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται, είτε απευθείας από την ιστοσελίδα
https://www.gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο / Οριζόντια παράβολα),
είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις Τράπεζες, είτε από
τη Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον
Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και
χρηματικές ποινές». Αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της Πράξης Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας για την υποβολή αντιρρήσεων.
2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου αποστέλλεται από τις
αρμόδιες Αρχές, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή
κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής
Λειτουγίας, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να
βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α΄ 90).
Άρθρο 17
Αρχή ενημέρωσης του κοινού
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.
Άρθρο 18
Ισχύς
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 18 Μαΐου 2020 έως τις 24 Μαΐου 2020.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
----------.----------

301. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30620 της 17/17.5.2020
«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)
Έχοντας υπόψη:
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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. η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
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),
δ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ε. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151),
στ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26),
ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
2. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29116/10.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «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).
3. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που
καθιστά αναγκαία την παράταση ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορισμού
συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε
συνδυασμό όμως και με την ανάγκη σταδιακής επανόδου στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα.
4. Την από 15.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπ΄ αριθμ. Β1α/οικ. 30618/17.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των πάσης φύσεως αεροπορικών συνδέσεων,
καθώς και της κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίου και σκάφους και της λειτουργίας
πορθμείων για τη μεταφορά επιβατών διά θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των
λάντζων και θαλασσίων ταξί από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά, πλην Κρήτης,
καθώς και μεταξύ των νησιών της χώρας για προληπτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική
Επικράτεια.
Ο περιορισμός της παρούσας δεν καταλαμβάνει τις αεροπορικές συνδέσεις, καθώς
και την κυκλοφορία πλοίων και σκαφών του πρώτου εδαφίου που διενεργούνται
αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση:
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α) των μόνιμων κατοίκων των νησιών προς το νησί της μόνιμης κατοικίας τους,
β) των μόνιμων κατοίκων των νησιών μεταξύ νησιών της ίδιας ή όμορης Περιφέρειας,
γ) του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των
δυνάμεων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας που μετακινείται για υπηρεσιακούς λόγους,
δ) του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πάσης φύσεως του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, των ερευνητών και επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, καθώς και
του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), που εργάζεται
σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής ή
μετακινείται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας,
ε) των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού κάθε
βαθμίδας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού,
που εργάζονται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης
οιασδήποτε μορφής ή μετακινούνται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας,
στ) του τεχνικού προσωπικού κρίσιμων υποδομών και εκτέλεσης δημοσίων έργων για
μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους.
ζ) προς τον σκοπό μετάβασης από και προς την εργασία, για την πιστοποίηση της
οποίας απαιτείται, στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων, έγγραφη δήλωση των
ιδίων και σε κάθε άλλη περίπτωση, βεβαίωση του εργοδότη. Στις ανωτέρω
δηλώσεις/βεβαιώσεις αναφέρονται υποχρεωτικά:
ζα) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενου:
i) Τα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο,
ΑΜΚΑ, ΑΦΜ).
ii) Το νησί μετάβασης.
ζβ) Σε κάθε άλλη περίπτωση:
i) Τα στοιχεία του εργαζόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ).
ii) Ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιο πρόσφατου εντύπου στο οποίο έχει
συμπεριληφθεί ο εργαζόμενος και το οποίο έχει υποβληθεί στο Πληροφοριακό
Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (όπως Ε3 πρόσληψης, Ε4 συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου,
Ε8 υπερωρίες, Ε9 πρόσληψη ορισμένου χρόνου).
iii) To είδος της επιχείρησης με τον αντίστοιχο ΚΑΔ στον οποίο ανήκει.
iv) Ο ΑΦΜ της επιχείρησης.
ν) Ο τόπος - νησί εργασίας.
η) προς τον σκοπό παρουσίας σε τελετή (π.χ. κηδεία συγγενούς πρώτου ή δεύτερου
βαθμού),
θ) των μαθητών και σπουδαστών δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
για τα οποία αίρεται η αναστολή λειτουργίας.
2. Η ιδιότητα ή ο σκοπός των περ. (α) έως και (ζ) καθώς και της περ. (θ) της παρ. 1
αποδεικνύεται με την επίδειξη των αποδεικτικών πιστοποίησης αυτών κατά την έκδοση
των εισιτηρίων των επιβατών. Εφόσον τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί με ηλεκτρονικό
τρόπο, η απόδειξη της ιδιότητας πιστοποιείται πριν και κατά την επιβίβαση των
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επιβατών στα αεροσκάφη, πλοία ή σκάφη που επιτελούν τη μεταφορά. Ειδικά για την
περίπτωση του μόνιμου κατοίκου, αυτή αποδεικνύεται με την επίδειξη ισχύοντος
εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης ή του Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη ή
βεβαίωσης μόνιμης διαμονής του επιβάτη που εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο ή
βεβαίωσης Κατοικίας Ειδικής Χρήσης που εκδίδεται ηλεκτρονικά από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η συνδρομή των προϋποθέσεων της περ. (η)
πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη.
3.α) Το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών, αεροδρομίων, της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς επίσης οι πλοιοκτήτες, διαχειριστές, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και οι εξουσιοδοτημένοι ταξιδιωτικοί ή ναυτικοί πράκτορες υποχρεούνται να
λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και των
ισχυόντων κάθε φορά υγειονομικών κανόνων για προληπτικούς λόγους προστασίας
της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην
ελληνική Επικράτεια. Η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές
Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) επιβλέπουν την ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή της παρούσας
και παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή προς τον σκοπό αυτό.
β) Με μέριμνα του πιλότου διασφαλίζεται η τήρηση της αναλογίας του ενός (1)
ατόμου ανά 15 τ.μ. και η ελάχιστη απόσταση των δύο (2) μέτρων μεταξύ τους.
γ) Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων των
πλοίων/σκαφών διασφαλίζεται η μεταφορά κατ' ανώτατο όριο του πενήντα τοις εκατό
(50%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων/σκαφών ή του πενήντα πέντε τοις
εκατό (55%) εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες, καθώς και η τήρηση ελάχιστης
απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά. Στις καμπίνες
επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον
είναι είτε συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του
συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση ένας (1) μεμονωμένος επιβάτης και ένα
(1) μέλος πληρώματος, αντιστοίχως.
4. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν η Εύβοια και η Λευκάδα κατά το
μέρος που αφορά στις αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις αυτών.
5. Οι περιορισμοί της παρούσας ισχύουν για το χρονικό διάστημα από τις 18 Μαΐου
2020 και ώρα 06:00 και έως τις 25 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00».
----------.----------

302. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 30621 της 17/17.5.2020 «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 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)
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. η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
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),
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 υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27823/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «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 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 1651),
όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ 28058/4.5.2020 (Β΄ 1698)
όμοια απόφαση των ιδίων Υπουργών.
3. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος,
που καθιστά αναγκαία την 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.
4. Την από 15.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπ΄ αριθμ. Β1α/οικ. 30619/17.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
1. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 και έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020
και ώρα 06:00 απαγορεύεται, εντός της ελληνικής Επικράτειας, ο απόπλους και ο
κατάπλους κάθε τύπου ερασιτεχνικού σκάφους, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και
των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.5.2020 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:
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 θαλάσσιου περιβάλλοντος,
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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) και
στ) διενέργειας ερασιτεχνικής αλιείας και λήψης θαλασσίου λουτρού αποκλειστικά
από ιδιωτικά σκάφη ολικού μήκους έως δώδεκα (12) μέτρων υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
i. της μη προσέγγισης σε νησί της ιδίας ή άλλης Περιφέρειας του λιμένα απόπλου και
χωρίς παραμονή κατά τη διάρκεια της νύχτας,
ii. της μεταφοράς του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού
επιβατών και
iii. της τήρησης ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ των επιβαινόντων σε
αυτά.
----------.----------

303. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ13οικ.17784/368 της 8/18.5.2020 «Παράταση ισχύος
εγκριτικών αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος
Στέγασης» (Β΄ 1897)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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 Α΄ 55), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) 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»
(A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 76), καθώς και το άρθρο 4 του νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 15 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις
Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20182021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016
(Α΄ 236), το άρθρο 22 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) και το άρθρο 29 του ν. 4659/2020
(Α΄ 21).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
8. Τη με αριθμ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου»
(Β΄ 3053).
9. Τη με αριθμ. Δ4/Α/Φ1/57537/5062/19.12.2019 απόφαση «Κατανομή Πιστώσεων
Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΡΗΙ46ΜΤΛΚ-46Β).
10. Τη με αριθμ. 2/90420/ΔΠΓΚ/19.12.2019 απόφαση «Διάθεση των πιστώσεων του
Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: ΨΡΠΙΗ-ΦΣΟ).
11. Τη με αριθμ. Δ13/οικ.10747/256/6.3.2019 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του προγράμματος
Επιδόματος Στέγασης» (Β΄ 792).
12. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ13/οικ.33475/1935/15.6.2018 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β΄ 2281), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ.
Δ13/οικ./54653/ 2701/18.10.2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4837), την υπ΄ αριθμ.
Δ13/οικ.25150/557/3.6.2019 (Β΄ 2194) κοινή υπουργική απόφαση και την υπ΄αριθμ.
Δ13/οικ. 16250/321/24.4.2020 (Β΄ 1655) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.
13. Τη με αριθμ. Δ13/οικ.14717/303/8.4.2020 υπουργική απόφαση «Παράταση
ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος
Στέγασης» (Β΄ 1379).
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν από
αυτήν που προβλέπεται στις ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 11 και 12 κοινές υπουργικές
αποφάσεις.
15. Την ανάγκη περιορισμού μετάβασης των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες στο
πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού, αποφασίζεται:
Άρθρο μόνο
1. Παρατείνεται για ένα (1) μήνα η ισχύς:
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α) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου
3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), η ισχύς των οποίων έληξε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους
και παρατάθηκε για ένα (1) μήνα κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αριθμ.
Δ13/οικ.14717/303/8.4.2020 (Β΄ 1379) υπουργικής απόφασης, εφόσον δεν υποβληθεί
νέα αίτηση εντός του Μαΐου του τρέχοντος έτους.
β) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»
του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), η ισχύς των οποίων έληξε τον Μάρτιο του
τρέχοντος έτους και παρατάθηκε για ένα (1) μήνα κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αριθμ.
Δ13/οικ.14717/303/ 8.4.2020 (Β΄1379) υπουργικής απόφασης, εφόσον δεν υποβληθεί
νέα αίτηση εντός του Μαΐου του τρέχοντος έτους.
2. Παρατείνεται για δύο (2) μήνες η ισχύς:
α) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου
3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), η ισχύς των οποίων λήγει τον Μάιο του τρέχοντος έτους,
εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση εντός του Μαΐου του τρέχοντος έτους.
β) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»
του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), η ισχύς των οποίων έληξε τον Απρίλιο του
τρέχοντος έτους, εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση εντός του Μαΐου του τρέχοντος
έτους.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
----------.----------

304. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 2814.5/28557/2020 της 18/18.5.2020 «Καθορισμός Έκτακτης
Επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2020» (Β΄ 1908)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. ιβ του άρθρου 20 και της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
β. Του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» (Α΄204), όπως ισχύει.
γ. Του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχόμενου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», (Α΄75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4684/2020 (Α΄86).
δ. Του άρθρου τεσσαρακοστού της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχόμενου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄90).
ε. Του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» (Α΄52), όπως ισχύει.
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στ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
ζ. Του π.δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26).
η. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121 ).
2. Την αριθμ. 2811.23/7564/18-05-2020 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ.Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 02, Α/Α38683 Βιβλίου
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ:ΩΒΣΚ4653ΠΩ-ΚΕΥ) και
το Α.Π. 3558/06-05-2020 έγγραφο του Οίκου Ναύτου.
3. Την αριθμ. 2/19439/12-05-2020 απόφαση ΥΠΟΙΚ/ ΓΛΚ/Γενική Διεύθυνση
Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού / Διεύθυνση Προϋπολογισμού
Γενικής Κυβέρνησης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ύψους ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων
ευρώ (1.840.000,00€) για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί από
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, ειδικός φορέας 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΑΛΕ 2310510001
«Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές
έκτακτου χαρακτήρα», αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την έκτακτη επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το έτος 2020 στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (1.840.000,00€),
προκειμένου χορηγηθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού στους δικαιούχους ναυτικούς
σύμφωνα με τις διατάξεις ανωτέρω (γ) και (δ) σχετικών.
2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού 2310510001
«Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές
έκτακτου χαρακτήρα », ειδικού φορέα 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ του τακτικού
προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ έτους 2020.
3. Ο Οίκος Ναύτου να μεριμνήσει για την επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων εν
λόγω επιχορήγησης στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της
Ελλάδος με τίτλο: «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου
Ναύτου».
4. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής
ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση.
5. Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
----------.----------
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305. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ.
K1/58549 της 19/20.5.2020 «Ανάθεση υλοποίησης έργου προμήθειας
αντισηπτικών στο ίδρυμα Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης» (Β΄ 1928)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/2013).
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/2013) «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
3. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/2019) «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Το γεγονός ότι για τη έκδοση της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζονται τα άρθρα
37 και 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), διότι αφενός δεν έχει ακόμα διοριστεί ο
Υπηρεσιακός Γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφετέρου
η σχετική αρμοδιότητα δεν ανήκει σε υπηρεσία, στην οποία προΐσταται Γενικός
Διευθυντής.
8. Την από 1-5-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 90/Α΄/1-5-2020)
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα».
9. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/5-5-2020
(ΦΕΚ 1699/Β΄/5-5-2020) «Παράταση ισχύος της 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 αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10-4-2020 (Β΄ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31-5-2020 και
επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών».
10. Tην αριθμ. Φ1/Γ/200/57909/Β1/18-5-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, Τμήμα
Γ΄ Κατάρτισης Εισηγήσεων Δημοσιονομικών Επιπτώσεων.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
12. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών
και την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του COVID-19,
αποφασίζουμε:
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Αναθέτουμε στο ίδρυμα Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης την προμήθεια και διανομή
αντισηπτικών υγρών σε εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ/Εξεταστικά και
Βαθμολογικά Κέντρα λόγω έκτακτης ανάγκης πανδημίας του COVID-19.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 2310802055 του Ειδικού Φορέα 1019-207-0000000
για το οικονομικό έτος 2020.
----------.----------

306. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 59181/Ζ1 της 19/20.5.2020 «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)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 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,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
γ. Του άρθρου 12 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
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
δ. Της παρ. 3 του άρθρου 36 της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (Α΄ 90).
2. Το π.δ. 174/1985 «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 59).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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6. Την υπ΄ αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 3009).
7. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20021/21.3.2020 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, 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).
8. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24343/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών «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/Γ.Π.οικ.20021/21.3.2020 (Β΄ 956), έως και τις 10.5.2020» (Β΄ 1293).
9. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28237/05.05.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.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΄
αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020
και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» (Β΄ 1699).
10. Την υπ΄ αριθμ. Φ.1/Γ/210/58321/B1/18.05.2020 βεβαίωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εκπαιδευτική διαδικασία κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 20192020
Η παροχή διδακτικού έργου του άρθρου 31 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προς τους
φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα
της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Α.Ε.Ι. σε εφαρμογή της περ. στ΄ της παρ. 2
του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42),
όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και έως την ολοκλήρωση του
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εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με την επιφύλαξη των άρθρων
3 και 4 της παρούσας.
Άρθρο 2
Ενέργειες των οργάνων των Α.Ε.Ι. για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2019-2020
1. Για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου
κύκλου των Α.Ε.Ι., και αποκλειστικά για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2019-2020:
α) ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ένα
μάθημα δύναται να είναι μικρότερος από δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες
διδασκαλίας, αλλά σε καμία περίπτωση μικρότερος από δέκα (10), υπό την
προϋπόθεση ότι στο εν λόγω χρονικό διάστημα έχει υλοποιηθεί το σύνολο των
διδακτικών ωρών, όπως αυτές προβλέπονται στο κάθε πρόγραμμα σπουδών,
β) η χρονική διάρκεια του εξαμήνου μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο από δύο (2) εβδομάδες, κατά παρέκκλιση των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου
33 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), του ισχύοντος Οργανισμού του Α.Ε.Ι., του ισχύοντος
Κανονισμού του κάθε Προγράμματος Σπουδών και κάθε άλλης κανονιστικής
απόφασης των οργάνων του Α.Ε.Ι.
2. Η απόφαση ως προς την ακριβή χρονική διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του
ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020, τη μείωση του αριθμού των εβδομάδων διδασκαλίας
για ένα ή περισσότερα μαθήματα ή την παράταση του εαρινού εξαμήνου του
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για κάθε πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 1, λαμβάνεται από τον Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. κατόπιν
αιτιολογημένης εισήγησης του Προέδρου του Τμήματος σε περίπτωση προγραμμάτων
σπουδών πρώτου κύκλου ή του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε περίπτωση προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου. Η
απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Άρθρο 3
Διεξαγωγή κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων
1. Η διεξαγωγή κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων δύναται να πραγματοποιείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κάθε πρόγραμμα σπουδών πρώτου ή δεύτερου κύκλου
των Α.Ε.Ι. από τις 25.5.2020 και έως τη λήξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού
έτους 2019-2020.
2. Για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των κλινικών και εργαστηριακών
ασκήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών δύναται να
εφαρμόζεται κατ΄ εξαίρεση μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή συνδυασμός αυτών:
α) αναπλήρωση των διδακτικών ωρών, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν λόγω της
προσωρινής αναστολής λειτουργίας, κατά το χρονικό διάστημα από την 25.5.2020 έως
και την ημερομηνία λήξης του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020,
όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 2, πέραν των υποχρεωτικών
εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών κάθε προγράμματος σπουδών,
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β) διεξαγωγή αυτών κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, καθώς και κατά τη
διάρκεια της εξεταστικής περιόδου και το αργότερο έως την ολοκλήρωση αυτής, κατά
παρέκκλιση της παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον αυτό
κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο κάθε πρόγραμμα σπουδών.
3. Η απόφαση σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των κλινικών και
εργαστηριακών ασκήσεων σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών και τα
οριζόμενα στην παρ. 1, λαμβάνεται:
α) για τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, από τη Συνέλευση του Τμήματος,
κατόπιν εισήγησης του διδάσκοντος κάθε μαθήματος ή εργαστηρίου,
β) για τα προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου, από τη Συνέλευση του Τμήματος
σε περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ., την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε
περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. ή την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή σε περίπτωση
διιδρυματικού Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης του διδάσκοντος κάθε μαθήματος ή
εργαστηρίου.
Άρθρο 4
Πρακτική άσκηση φοιτητών
1. Η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου
κύκλου των Α.Ε.Ι. ανεστάλη από τις 10.3.2020 έως και τις 10.5.2020, δυνάμει των με
αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16838/10.3.2020 (Β΄ 783), Δ1α/Γ.Π.οικ. 20021/21.3.2020
(Β΄ 956), Δ1α/Γ.Π.οικ. 24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) κοινών υπουργικών αποφάσεων.
Τυχόν πρακτική άσκηση που έχει διεξαχθεί από φοιτητές σε οιονδήποτε φορέα του
ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα κατά το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και έως
10.5.2020 δε δύναται να λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματοποιηθείσας πρακτικής
άσκησης.
2. Η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου
κύκλου των Α.Ε.Ι. δύναται να άρχεται ή να συνεχίζεται, εφόσον η διεξαγωγή αυτής
ανεστάλη σύμφωνα με την παρ. 1, εφόσον οι φορείς στους οποίους αυτή διεξάγεται
λειτουργούν νομίμως και δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές
αποφάσεις της διοίκησης.
3. Εάν η πρακτική άσκηση είχε αρχίσει πριν την 21.3.2020 και η διεξαγωγή αυτής
ανεστάλη προσωρινά, σε περίπτωση που αυτή για οιονδήποτε λόγο δεν δύναται να
συνεχιστεί στον ίδιο φορέα υποδοχής ή ο φορέας υποδοχής εξακολουθεί να τελεί υπό
καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας λόγω των έκτακτων μέτρων για την
προστασία της δημόσιας υγείας για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού SARS-CoV-2, ο φοιτητής δύναται να διεξάγει την πρακτική άσκηση σε
άλλο φορέα, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της
πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού
έτους 2019-2020, όπως αυτή ορίζεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 2 της
παρούσας, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον Κανονισμό του προγράμματος σπουδών, με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης του Υπευθύνου για τη διενέργεια της πρακτικής
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άσκησης, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δύναται να εφαρμόζεται
μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή συνδυασμός αυτών:
α) παράταση της χρονικής διάρκειας της πρακτικής άσκησης πέραν της ημερομηνίας
λήξης του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και έως την
ολοκλήρωση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας αυτής, αλλά όχι πέραν της
31.12.2020,
β) μεταφορά του υπολειπόμενου χρόνου της πρακτικής άσκησης σε επόμενο εξάμηνο,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν πραγματοποιείται στο καταληκτικό έτος του
προγράμματος σπουδών,
γ) μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης χρονικής διάρκειας για τη διενέργεια της
πρακτικής άσκησης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, κατ΄
ανώτατο όριο έως 30% της συνολικής χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στο ισχύον
πρόγραμμα σπουδών, εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι καθιστούν
αδύνατη την ολοκλήρωση του συνόλου της πρακτικής άσκησης και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν δύναται να εφαρμοστούν οι περ. α΄ και β΄. Η εν λόγω περίπτωση
ισχύει αποκλειστικά για την πρακτική άσκηση που προβλέπεται η υποχρεωτική
διενέργεια αυτής, όπως τα προγράμματα σπουδών των πρώην Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.)
και
ορισμένων
Πανεπιστημιακών
Σχολών/Τμημάτων,
δ) εναλλακτικοί τρόποι πρακτικής άσκησης ή υποκατάσταση αυτής, αποκλειστικά για
τους επί πτυχίω φοιτητές στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται η πρακτική άσκηση σε
σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλους φορείς, οι οποίοι
εξακολουθούν να βρίσκονται σε υποχρεωτική προσωρινή αναστολή λειτουργίας,
εφόσον η πρακτική άσκηση προβλέπεται ως μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών, και οι
περ. α΄, β΄ και γ΄ δεν δύναται να τύχουν εφαρμογής.
5. Για τα προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου, η απόφαση της παρ. 4 της
παρούσας λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος σε περίπτωση μονοτμηματικού
Π.Μ.Σ., την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. ή
την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή σε περίπτωση διιδρυματικού Π.Μ.Σ.
6. Στις περιπτώσεις όπου κατά τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης έχει συμφωνηθεί η
καταβολή αμοιβής ή προβλέπεται υποχρεωτικά η καταβολή αμοιβής από την κείμενη
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η πρακτική άσκηση
διενεργείται μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, η αμοιβή των φοιτητών
των Α.Ε.Ι. για τη διεξαγωγή αυτής πραγματοποιείται αποκλειστικά για το χρονικό
διάστημα υλοποίησης της πρακτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.
7. Σε όλους τους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, όπου διεξάγεται πρακτική
άσκηση φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου
των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται όλα τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες ασφαλείας για τη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας που έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζόμενους κάθε
φορέα σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 29114/10.4.2020 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 1780). Εφόσον για κάποιους από τους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα, στους οποίους διεξάγεται πρακτική άσκηση έχουν εκδοθεί αποφάσεις δυνάμει
των οποίων ορίζονται ειδικότερα μέτρα και κανόνες ασφαλείας για τη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας, εφαρμόζονται οι εν λόγω αποφάσεις.
Άρθρο 5
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Χρόνος διενέργειας εξετάσεων
1. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων κατά το εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που έχει
οριστεί στον Οργανισμό του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλη κανονιστική απόφαση αρμοδίου
οργάνου του Α.Ε.Ι. κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195), εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε
προγράμματος σπουδών.
2. Οι εξετάσεις δύναται να διενεργούνται ακόμη και κατά τη διάρκεια του εαρινού
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση της
παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, στην περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών
περιέχει κλινικές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 33
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), αλλά και κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο.
Άρθρο 6
Τρόπος και μέσα διενέργειας εξετάσεων
1. Οι εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος του
προγράμματος σπουδών, δύναται να πραγματοποιούνται με έναν ή με συνδυασμό των
ακόλουθων τρόπων και μέσων αξιολόγησης των φοιτητών:
α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
β) εργαστηριακές ασκήσεις,
γ) γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,
δ) προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,
ε) γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση
ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.
2. Για τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1, όπου απαιτείται η φυσική παρουσία
φοιτητών και διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι οδηγίες
του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες
ασφαλείας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
3. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ορίζεται εάν θα παρασχεθεί η δυνατότητα για την εφαρμογή του
συνόλου ή μέρους των περιπτώσεων της παρ. 1, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων των
μαθημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου
του Α.Ε.Ι. κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σύμφωνα με
τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε προγράμματος σπουδών. Ειδικά, για την
εφαρμογή της περ. ε΄ της παρ. 1, η απόφαση της Συγκλήτου πρέπει να είναι ειδικώς και
επαρκώς αιτιολογημένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.
4. Μετά την έκδοση της απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 3, ο διδάσκων του κάθε μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου, στον οποίον έχει
ανατεθεί το διδακτικό έργο επιλέγει τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και ενημερώνει με
κάθε πρόσφορο μέσο τους φοιτητές.
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Άρθρο 7
Εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους
1. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου
και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης,
δύναται να παρέχεται ως εναλλακτικός τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή
γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και
β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με
την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
2. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς:
α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα
μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, για τα οποία θα
επιλεγεί ο εν λόγω τρόπος εξέτασης,
β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ
αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου
προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του
ν. 4624/2019 (Α΄ 137),
γ) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ
αποστάσεως αξιολόγησης,
δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω
μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί
ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για
όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής,
εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.
3. Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. με τα στοιχεία της προηγούμενης
παραγράφου κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από τη λήψη της.
----------.----------

307. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/230566/5900 της 19/20.5.2020
«Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών
λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών
προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο θέατρο μέσω δράσεων και
προγραμμάτων» (Β΄ 1938)
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και
ιδίως των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού,
β. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄
133),
γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως
ισχύουν,
δ. του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» (Α΄ 52),
ε. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως
ισχύει,
στ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7,
Διόρθωση Σφάλματος Α΄ 158), όπως ισχύει,
ζ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),
η. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
θ. της αριθμ. 340/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
ι. 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) και της περ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ια. της υπ΄ αριθ. Υ3/20-1-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς
τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 48).
2. Την επιτακτική ανάγκη υποστήριξης φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών
προσώπων και αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του
σύγχρονου πολιτισμού και ειδικότερα στο θέατρο λόγω της πανδημίας του COVID-19.
3. Την υπ΄ αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./207073/8858/13505/ 11.5.2020 Εισηγητική Οικονομική Έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους
1.120.000 € κατά μέγιστο, η οποία δεν είναι πρόσθετη καθότι αποτελεί μέρος της
δαπάνης των 15.000.000 € που έχει προβλεφθεί για τις νομοθετικές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της από 13.04.2020 ΠΝΠ
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και ειδικότερα επί
του άρθρου πεντηκοστού τετάρτου, αποφασίζουμε:
«Άρθρο πρώτο
Πεδίο Εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται φορείς, επιχειρήσεις, φυσικά και
νομικά πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα
του σύγχρονου πολιτισμού και ειδικότερα στο θέατρο και οι οποίοι δεν ανήκουν στους
Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Οι ανωτέρω δικαιούχοι δύνανται να λαμβάνουν
επιχορήγηση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Οι
σχετικές επιχορηγήσεις διενεργούνται στο πλαίσιο πολιτιστικών δράσεων και
προγραμμάτων για την υποστήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και των
επαγγελματιών του πολιτισμού. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν
περιλαμβάνονται οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
Άρθρο δεύτερο
Σκοπός της Δράσης
Σκοπός της δράσης είναι η παραγωγή θεατρικών παραστάσεων, έκαστη εκ των
οποίων θα αποτυπωθεί σε ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδοθεί στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, με μη αποκλειστικό δικαίωμα του τελευταίου να
χρησιμοποιεί τα εν λόγω ψηφιακά αρχεία σε πλατφόρμες και ψηφιακά μέσα του για
δύο (2) έτη.
Άρθρο τρίτο
Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων, δικαιούχων υποβολής αίτησης και ύψους
οικονομικής ενίσχυσης
1. Στο πλαίσιο της στήριξης δραστηριοποιούμενων στην παραγωγή θεατρικών
παραστάσεων, ηθοποιών και συντελεστών θεατρικών παραγωγών οι οποίοι επλήγησαν
από τα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του COVID-19, θα επιχορηγηθούν
συνολικά έως ογδόντα (80) θεατρικές παραγωγές ως εξής:
[i] Έως σαράντα (40) θεατρικές παραγωγές δύο έως τεσσάρων (2-4) ηθοποιών,
έκαστη εκ των οποίων θα λάβει ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ.
[ii] Έως σαράντα (40) θεατρικές παραγωγές πέντε έως οκτώ (5-8) ηθοποιών έκαστη
εκ των οποίων θα λάβει ποσό δεκαέξι χιλιάδων (16.000,00) ευρώ.
2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή θεατρικών παραστάσεων και έχουν ενεργό κύριο
ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 12.3.2020 (ημερομηνία
δημοσίευσης της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733 κοινής υπουργικής απόφασης περί
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων - Β’ 833) έναν από τους εξής: 9001,
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9002, 9003, 9004 και 9329 συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών με την
παραγωγή θεατρικών παραστάσεων υποκατηγοριών εξαψήφιων και οκταψήφιων
κωδικών αριθμών δραστηριότητας και
[β-i] Είτε είχε ενεργή θεατρική παραγωγή έως τουλάχιστον και την 8η Μαρτίου 2020,
ήτοι την τελευταία Κυριακή πριν την εφαρμογή της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733 κοινής
υπουργικής απόφασης περί προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων (Β’ 833) η
οποία παρουσιαζόταν σε θεατρική αίθουσα χωρητικότητας έως τετρακοσίων πενήντα
(450) θεατών.
[β-ii] Είτε είχε επενδύσει σε θεατρική παραγωγή, η οποία επρόκειτο να παρουσιαστεί
στο κοινό κατά την χρονική περίοδο από 9.3.2020 έως και 30.6.2020 και η παραγωγή
επρόκειτο να παρουσιαστεί σε θεατρική αίθουσα χωρητικότητας έως τετρακοσίων
πενήντα (450) θεατών.
3. Προϋπόθεση επιλεξιμότητας του αιτούντος είναι η εκ μέρους του υποβολή στην
πλατφόρμα της παρ.1 του άρθρου τέταρτου πρότασης ανάπτυξης θεατρικής παραγωγής
με συμμετέχοντες τουλάχιστον δύο (2) ηθοποιούς κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο
άρθρο πέμπτο της παρούσας.
4. Προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης είναι η εκ μέρους
εκάστου αιτούντος προσκόμιση έγγραφων συμβάσεων στις οποίες να συμβάλλονται
αφενός ο εκάστοτε αιτών την επιχορήγηση και αφετέρου έκαστος εκ των ηθοποιών και
συντελεστών (συμπεριλαμβανομένου του σκηνοθέτη και τυχόν θεατρικού συγγραφέα),
οι οποίοι πρόκειται να λάβουν μέρος στην παράσταση. Στις ως άνω συμβάσεις, θα
πρέπει να περιλαμβάνεται απαραιτήτως: [α] συμφωνία αμοιβής, η οποία θα αντιστοιχεί
σε δεκαπέντε (15) παραστάσεις καθώς και στις πρόβες που αντιστοιχούν σε αυτές,
καθώς και [β] συμφωνία περί καταβολής συγκεκριμένου ποσού αναφορικά με την μη
αποκλειστική σύμβαση εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκείνων των πνευματικών ή/και
συγγενικών δικαιωμάτων του εκάστοτε συμβαλλόμενου συντελεστή ή ηθοποιού, που
είναι αναγκαία για την εγγραφή της παραγωγής της θεατρικής παράστασης σε ψηφιακό
αρχείο, την παρουσίασή της στο κοινό από το ΥΠΠΟΑ για δύο (2) έτη με οποιονδήποτε
τρόπο καθώς και για να καταστεί προσιτή στο κοινό, τη μετάδοση και την αναμετάδοσή
τους με οποιονδήποτε τρόπο καθώς για και οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι απαραίτητη
για τον σκοπό της εκπλήρωσης της σύμβασης και του άρθρου δευτέρου της παρούσας.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών θεατρικός παραγωγός είναι φυσικό πρόσωπο,
και πρόκειται να συμμετάσχει στην παράσταση ως ηθοποιός οφείλει να δηλώσει κατά
το στάδιο υποβολής της αίτησης την πρόθεσή του αυτή και η συμμετοχή του δεν
προσμετράται στον αριθμό των ηθοποιών ως στοιχείο που καθορίζει το ύψος της
επιχορήγησης.
Ομοίως, στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, τότε οι
εταίροι, μέτοχοι ή διαχειριστές αυτού μπορούν να συμμετάσχουν στην παράσταση ως
ηθοποιοί μόνο εφόσον αυτό δηλωθεί κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης και η
συμμετοχή τους δεν προσμετράται στον αριθμό των ηθοποιών ως στοιχείο που
καθορίζει το ύψος της επιχορήγησης.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών θεατρικός παραγωγός είναι φυσικό πρόσωπο
δεν μπορεί στο πρόσωπό του να συμπίπτουν πάνω από μία ιδιότητες εκ των ιδιοτήτων
των ηθοποιών και συντελεστών του θεατρικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των
ιδιοτήτων του σκηνοθέτη και του συγγραφέα. Ομοίως, στην περίπτωση κατά την οποία
ο αιτών θεατρικός παραγωγός είναι νομικό πρόσωπο δεν μπορούν στο πρόσωπο
εκάστου των εταίρων, μετόχων ή διαχειριστών αυτού να συμπίπτουν πάνω από μία
108

ιδιότητες εκ των ιδιοτήτων των ηθοποιών και συντελεστών του θεατρικού έργου,
συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων του σκηνοθέτη και του συγγραφέα.
Άρθρο τέταρτο
Διαδικασία
1. Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού εκδίδει πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων θεατρικής παραγωγής εντός μηνός από την έκδοση της παρούσας και όχι
πέραν της 30ης Ιουνίου τρέχοντος έτους με την οποία καθορίζεται η διαδικασία
εγγραφής των αιτούντων στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού «Πύλη Πολιτιστικών Φορέων» (drasis.culture.gr), ο τρόπος και η
προθεσμία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της
πρότασης της θεατρικής παραγωγής, καθώς και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια.
Η ως άνω πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και στον ιστότοπο της πλατφόρμας (drasis. culture.gr).
2. O αιτών εντός της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας υποβάλλει αίτηση στην ως άνω
ειδική πλατφόρμα, η οποία συνοδεύεται από πρόταση ανάπτυξης θεατρικής παραγωγής
και από τα αναγκαία δικαιολογητικά για την αξιολόγηση αυτής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα της παραγράφου Α του άρθρου πέμπτου της παρούσας.
3. Οι υποβληθείσες αιτήσεις της παρ. 1 του παρόντος αξιολογούνται από πενταμελή
Γνωμοδοτική Επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού και αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη οριζόμενα από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού και ένα (1) μέλος προτεινόμενο από το Υπουργείο
Οικονομικών. Έργο και αντικείμενο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η αξιολόγηση
των υποβληθεισών προτάσεων και η επιλογή των προτεινόμενων τελικών δικαιούχων
της επιχορήγησης.
4. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξετάζει μόνο τις προτάσεις για επιχορήγηση που έχουν
υποβληθεί εμπρόθεσμα. Προτάσεις που δεν υποβλήθηκαν οριστικά και βρίσκονται σε
κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, κατά τη λήξη της προθεσμίας, δε θα
εξεταστούν.
5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού εξετάσει για κάθε αίτηση τις προϋποθέσεις των
παρ. 2 και 3 του άρθρου τρίτου της παρούσας και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των
περιπτώσεων 1-13 της παρ. Α του άρθρου πέμπτου προβαίνει σε αξιολόγηση της
πρότασης σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο Β του άρθρου
πέμπτου. Οι αιτήσεις, για τις οποίες έχουν υποβληθεί άπαντα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά της παρ. Α του άρθρου πέμπτου και οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα
τεθέντα κριτήρια της παρ. Β του άρθρου πέμπτου καθώς και τις προϋποθέσεις των παρ.
2 και 3 του άρθρου τρίτου θεωρούνται προκριθείσες αιτήσεις.
6. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του ανωτέρω σταδίου, η Γνωμοδοτική
Επιτροπή ελέγχει εάν ο αριθμός των προκριθεισών αιτήσεων υπερβαίνει τον μέγιστο
οριζόμενο αριθμό επιχορηγήσεων ανά κατηγορία, όπως αυτός προσδιορίζεται στις
περιπτώσεις i έως ii της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου.
7. Στην περίπτωση κατά την οποία σε κάποια εκ των αναφερόμενων κατηγοριών, ο
αριθμός των προκριθεισών αιτήσεων υπερβαίνει τον μέγιστο οριζόμενο αριθμό
επιχορηγήσεων, όπως αυτός προσδιορίζεται στις περιπτώσεις i έως ii της παραγράφου
1 του άρθρου τρίτου, τότε η Γνωμοδοτική Επιτροπή προκρίνει τις αιτήσεις κάθε
κατηγορίας, οι οποίες αποτελούνται από μεγαλύτερο αριθμό συντελεστών και
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ηθοποιών. Στην περίπτωση κατά την οποία εξακολουθούν οι προκριθείσες αιτήσεις να
υπερβαίνουν τον μέγιστο οριζόμενο αριθμό επιχορηγήσεων για κάθε μία εκ των
ανωτέρω κατηγοριών, τότε η Γνωμοδοτική Επιτροπή προκρίνει τις αιτήσεις με
κριτήριο την σπανιότητα παρουσίασης του προτεινόμενου έργου στην θεατρική
ιστορία της χώρας. Στην περίπτωση κατά την οποία εξακολουθούν οι προκριθείσες
αιτήσεις να υπερβαίνουν τον μέγιστο οριζόμενο αριθμό επιχορηγήσεων, τότε η
Γνωμοδοτική Επιτροπή προκρίνει τις αιτήσεις με κριτήριο το δραματουργικό
ενδιαφέρον του προτεινόμενου θεατρικού έργου, καθώς και την προαγωγή της
σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας.
8. Μετά την περάτωση του ανωτέρω σταδίου, η Γνωμοδοτική Επιτροπή καταρτίζει
πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως:
[α] οι επιλεγείσες ανά κατηγορία αιτήσεις προς επιχορήγηση,
[β] αιτιολόγηση της επιλογής της αίτησης,
[γ] ποσό επιχορήγησης για έκαστη αίτηση εξ αυτών,
[δ] οι απορριφθείσες αιτήσεις και αιτιολογία απόρριψης αυτών.
Στη συνέχεια, με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται
πενταμελής επιτροπή (Ειδική Επιτροπή Θεάτρου), η οποία απαρτίζεται από πρόσωπα
εγνωσμένου κύρους από τον χώρο του θεάτρου. Έργο και αντικείμενο της Ειδικής
Επιτροπής Θεάτρου είναι ο επανέλεγχος του πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης της Ειδικής Επιτροπής Θεάτρου προς το πρακτικό της
Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η Ειδική Επιτροπή Θεάτρου τροποποιεί το πρακτικό και
συντάσσει αιτιολογημένη γνώμη για την τροποποίηση αυτή. Αμφότερα το
τροποποιημένο πρακτικό καθώς και η αιτιολογημένη γνώμη αποστέλλονται προς τη
Γνωμοδοτική Επιτροπή. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή οφείλει να καταρτίσει τελικό
πρακτικό, λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη της Ειδικής Επιτροπής
Θεάτρου. Η αιτιολογημένη γνώμη της Ειδικής Επιτροπής Θεάτρου είναι δεσμευτική
για την Γνωμοδοτική Επιτροπή.
Το ως άνω πρακτικό εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
9. Στη συνέχεια, ενημερώνονται μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων, άπαντες οι
αιτούντες σχετικά με την πρόκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.
10. Στους αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις προκρίθηκαν χορηγείται εύλογη
προθεσμία από την ημερομηνία ενημέρωσής τους, προκειμένου να προσκομίσουν τα
νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο έκτο του παρόντος καθώς και τις έγγραφες συμβάσεις της παρ. 4
του άρθρου τρίτου.
11. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αφού εξετάσει το σύνολο των υποβληθεισών
συμβάσεων της παρ. 4 του άρθρου τρίτου, εκδίδει βεβαίωση για την πληρότητα και
ορθότητα αυτών.
12. Στη συνέχεια, αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται: το εγκεκριμένο πρακτικό της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής, το οποίο επέχει θέση τεκμηριωμένου αιτήματος για την έκδοση απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης για τους δικαιούχους, η βεβαιωτική πράξη της παρ. 11 καθώς
και τα λοιπά υποβληθέντα δικαιολογητικά του άρθρου έκτου της παρούσας.
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13. Στην συνέχεια εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και απόφασης
επιχορήγησης από το αρμόδιο όργανο.
Άρθρο πέμπτο
Δικαιολογητικά και Κριτήρια για την αξιολόγηση της πρότασης από την
Γνωμοδοτική Επιτροπή
Α. Δικαιολογητικά
Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούχος υποβολής αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου τρίτου οφείλει να υποβάλει αίτημα, στο οποίο να περιλαμβάνονται τα εξής
στοιχεία:
1. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό και σε
περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλονται τα εξής: σύσταση εταιρείας, τελευταίο
κωδικοποιημένο καταστατικό, προφίλ/ιστορικό εταιρείας (δραστηριότητα, παραγωγή
έργων) και έγγραφα εκ των οποίων να προκύπτουν οι μέτοχοι/εταίροι και διαχειριστές.
Στους καταστατικούς σκοπούς του νομικού προσώπου θα πρέπει να αναφέρεται η
παραγωγή θεατρικού έργου.
2. Αναλυτική παρουσίαση πρότασης επιχορήγησης: [α] Τίτλος και περίληψη
προτεινόμενου θεατρικού έργου, [β] Συγγραφέας και βιογραφικό σημείωμα αυτού, [γ]
Προτεινόμενος σκηνοθέτης και βιογραφικό σημείωμα αυτού, [δ] Ιστορικά στοιχεία
παρουσίασης του έργου στο ελληνικό κοινό: πότε παρουσιάστηκε τελευταία φορά, σε
ποιο θέατρο/στοιχεία συντελεστών, πόσες φορές έχει συνολικά παρουσιαστεί στο
ελληνικό κοινό.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ο συνολικός
αριθμός ηθοποιών που θα απασχοληθούν και διανομή ρόλων. Η διανομή -στο στάδιο
της υποβολής της αίτησης- δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει το όνομα του ηθοποιού της
διανομής, αλλά αρκεί ο προϋπολογισμός του αριθμού των ηθοποιών που θα απαιτηθεί
και η διανομή ρόλων για έκαστο εξ αυτών. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά
την οποία ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο και πρόκειται να συμμετάσχει στην
παράσταση ως ηθοποιός. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να δηλώσει κατά το στάδιο
υποβολής της αίτησης την πρόθεσή του αυτή και η συμμετοχή του δεν προσμετράται
στον αριθμό των ηθοποιών ως στοιχείο που καθορίζει το ύψος της επιχορήγησης.
Ομοίως, στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, τότε οι
εταίροι, μέτοχοι ή διαχειριστές αυτού μπορούν να συμμετάσχουν στην παράσταση ως
ηθοποιοί μόνο εφόσον αυτό δηλωθεί κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης και η
συμμετοχή τους δεν προσμετράται στον αριθμό των ηθοποιών ως στοιχείο που
καθορίζει το ύψος της επιχορήγησης.
4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ο συνολικός
αριθμός συντελεστών που θα απασχοληθούν (συμπεριλαμβανομένου του σκηνοθέτη
και του τυχόν θεατρικού συγγραφέα) και ειδικότητα εκάστου εξ αυτών.
5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι τουλάχιστον
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, του ΦΠΑ
συμπεριλαμβανομένου, θα καταβληθεί στους ηθοποιούς, συντελεστές, συγγραφέα και
σκηνοθέτη ή τυχόν οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης στους οποίους αυτοί έχουν
αναθέσει την διαχείριση των σχετικών, πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων.
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6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι οι αμοιβές τις
οποίες θα συμφωνήσει ο θεατρικός παραγωγός με ηθοποιούς και συντελεστές της
προτεινόμενης θεατρικής παράστασης (συμπεριλαμβανομένου του σκηνοθέτη και
τυχόν θεατρικού συγγραφέα) θα πρέπει να αντιστοιχούν στην αμοιβή που θα
ελάμβαναν αυτοί στην περίπτωση κατά την οποία η παράσταση παρουσιαζόταν επί
δεκαπέντε (15) παραστάσεις, ανεξαρτήτως του εάν αυτή θα παρουσιαστεί τελικώς στο
κοινό ή όχι.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι άπαντες οι
ηθοποιοί που θα απασχοληθούν θα είναι επαγγελματίες.
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών θα
βιντεοσκοπήσει την προτεινόμενη θεατρική παράσταση επαγγελματικά και με
επαγγελματικό φωτισμό και ήχο (κατά τρόπο, ο οποίος θα επιτρέπει την προσήκουσα
προβολή του στο κοινό) και θα δημιουργήσει ένα ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα
παραδώσει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έως 30.04.2021. Επίσης στην
ίδια υπεύθυνη δήλωση ο αιτών θα δηλώνει ότι εκχωρεί κατά τρόπο μη αποκλειστικό
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το δικαίωμα το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού να χρησιμοποιεί σε πλατφόρμες και ψηφιακά μέσα του το ως άνω
υλικό για δύο (2) έτη, τα οποία εκκινούν από 1.5.2021 και λήγουν στις 30.4.2023.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο αιτών είτε είχε ενεργή θεατρική παραγωγή έως
τουλάχιστον και την 8η Μαρτίου 2020, η οποία παρουσιαζόταν σε θεατρική αίθουσα
χωρητικότητας έως 450 θεατών, είτε ότι είχε επενδύσει σε θεατρική παραγωγή, η οποία
επρόκειτο να παρουσιαστεί στο κοινό κατά την χρονική περίοδο από 09.3.2020 έως και
30.6.2020 και η παραγωγή επρόκειτο να παρουσιαστεί σε θεατρική αίθουσα
χωρητικότητας έως 450 θεατών.
10. Κάθε έγγραφο (π.χ. εκτύπωση από την εικόνα του taxisnet, αντίγραφο Ε3) εκ του
οποίου προκύπτει ο κύριος και τυχόν δευτερεύων Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας,
υπό τον οποίο δραστηριοποιείται.
11. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών την
επιχορήγηση δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης και δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και δεν έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.
12. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι έχει
εξοφλήσει όλους τους ηθοποιούς και συντελεστές της παράστασης, η οποία διεκόπη
σύμφωνα με τις περιπτώσεις β-i και β-ii της παρ. 2 του άρθρου τρίτου της παρούσας.
13. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο ή πληροφορία ζητηθεί από τη
Γνωμοδοτική Επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των
προτεινόμενων τελικών δικαιούχων.
Β. Κριτήρια αξιολόγησης
1. H επαρκής ανάπτυξη της πρότασης και ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός της θεατρικής
παραγωγής.
2. Ο ολοκληρωμένος και εφικτός χρονικός προγραμματισμός της θεατρικής
παραγωγής.
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Άρθρο έκτο
Δικαιολογητικά για την έκδοση και την πληρωμή της δαπάνης
Α. Για την έκδοση απόφασης επιχορήγησης απαιτούνται τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
Ι. Για νομικά πρόσωπα
1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης
οργάνου.
2. Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου τέταρτου εγκεκριμένο από το
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Βεβαίωση της παρ. 11 του άρθρου τέταρτου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής
Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού.
4. Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο έχει δημοσιευτεί η ίδρυση του προς
επιχορήγηση φορέα και οι σχετικές τροποποιήσεις ή καταστατικό και σχετικές
τροποποιήσεις αυτής ή τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από
αρμόδια αρχή, συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό τροποποιήσεων
θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή πιστοποιητικό Μεταβολών ΓΕΜΗ.
5. Απόσπασμα πρακτικού ή ΦΕΚ ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμου
εκπροσώπου ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης.
6. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
7. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του επιχορηγούμενου φορέα στην
οποία αναγράφεται ο επιχειρηματικός τραπεζικός λογαριασμός με μορφή ΙΒΑΝ στον
οποίο επιθυμεί ο δικαιούχος να κατατεθεί το ποσό της επιχορήγησης συνοδευόμενο
από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας
στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν
εκδίδεται βιβλιάριο, στα οποία να φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος ή
εκτύπωση από το ebanking.
8. α. Πιστοποιητικό του αρμόδιου δικαστηρίου περί μη θέσεως σε εκκαθάριση και
περί μη κατάθεσης αίτησης για εκκαθάριση εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο για
το οποίο χορηγείται τέτοιο πιστοποιητικό. Σε αντίθετη περίπτωση αρκεί η υπεύθυνη
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.
β. Πιστοποιητικό του αρμόδιου δικαστηρίου περί μη πτώχευσης και περί μη
κατάθεσης αίτησης για πτώχευση, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, για το οποίο
χορηγείται τέτοιο πιστοποιητικό. Σε αυτή την περίπτωση, αρκεί υπεύθυνη δήλωση του
νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του επιχορηγούμενου φορέα ότι το
συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο δεν ανήκει στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
9. Διαβιβαστικό Έγγραφο του νόμιμου εκπροσώπου με το οποίο έχει κατατεθεί στο
Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών
Αναλύσεων και Χορηγιών του ΥΠΠΟΑ α) ο απολογισμός του προηγούμενου έτους, β)
ο ειδικός απολογισμός επιχορηγήσεων του προηγούμενου έτους από δημόσιο φορέα
(εάν έχει ληφθεί από τον εν λόγω φορέα) και γ) ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους.
Εάν ο φορέας δεν έχει λάβει επιχορήγηση κατά το προηγούμενο έτος, θα πρέπει αυτό
να αναφέρεται στο διαβιβαστικό των ανωτέρω α και γ στοιχείων προς το Ελεγκτικό
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Συνέδριο. Σε περίπτωση που φορέας ιδρύθηκε εντός του 2020 απαιτείται μόνο η
υποβολή προϋπολογισμού.
ΙΙ. Για φυσικά πρόσωπα
Για τα φυσικά πρόσωπα απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά πλην των
υποπεριπτώσεων 4, 5, 8 και 9 της περ. Ι της παρ. Α. του παρόντος. Αντ’ αυτών,
υποβάλλεται εκτύπωση από το taxisnet έναρξης ατομικής επιχείρησης.
Β. Για την πληρωμή της δαπάνης απαιτούνται πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών:
1. Αντίγραφο της απόφασης επιχορήγησης του φορέα/ φορέων.
2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο αντίτυπα υπογεγραμμένη αρμοδίως που
περιλαμβάνει: ι) τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/ΑΛΕ, ιι) το οικονομικό έτος τον
προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, ιιι) την πρόσκληση την οποία αφορά,
ιν) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, ΑΦΜ, αριθμό
τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ ν) το ποσό της επιχορήγησης και νι) την
αρμόδια ΔΟΥ.
3. Τιμολόγιο λοιπών εσόδων (χωρίς ΦΠΑ).
Άρθρο έβδομο
Λοιπές υποχρεώσεις αιτούντων και δικαιούχων επιχορήγησης
1. Οι δικαιούχοι επιχορήγησης οφείλουν να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους όσο το
δυνατόν πιο πιστά. Έγκαιρες και ειδικά αιτιολογημένες αλλαγές στην πρόταση βάσει
της οποίας εγκρίθηκε η επιχορήγηση και εντός του συγκεκριμένου οικονομικού
πλαισίου μπορούν να υποβληθούν, προκειμένου να λάβουν την σύμφωνη γνώμη της
Επιτροπής. Οι εν λόγω αλλαγές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αφορούν τον
αριθμό των ηθοποιών, ο οποίος δηλώθηκε κατά την υποβολή της αίτησης.
2. Οι επιχορηγούμενοι οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το υλικό προώθησης και
επικοινωνίας της θεατρικής παραγωγής τους ότι επιχορηγούνται από το ΥΠΠΟΑ.
3. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα/άδεια
δημόσιας παράστασης του θεατρικού έργου, καθώς και των τυχόν μουσικών έργων που
θα συμπεριλαμβάνονται στην θεατρική παραγωγή εφόσον απαιτείται.
4. Οι επιχορηγούμενοι υπόκεινται σε έλεγχο συνέπειας από το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού ως προς την τήρηση της πρότασης που έχουν καταθέσει καθώς και σε
οικονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές, όπως προβλέπουν οι εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο όγδοο
Παράδοση Ψηφιακού Αρχείου
1. Οι επιχορηγηθέντες οφείλουν να παραδώσουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού έως 30.4.2021 το ψηφιακό αρχείο, στο οποίο θα έχει αποτυπωθεί η
παραχθείσα θεατρική παράσταση.
2. Το παραδιδόμενο ψηφιακό αρχείο υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο από την
υπηρεσία που θα ορίσει η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού στην εκδοθείσα
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου πρόσκληση.
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3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επιχορηγηθείς δεν παραδώσει εμπρόθεσμα και
προσηκόντως το παραδοτέο ψηφιακό αρχείο στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει τηρηθεί οιαδήποτε
προϋπόθεση/όρος/διαδικασία/δέσμευση σύμφωνα με την παρούσα Κοινή Υπουργική
Απόφαση και τους ειδικότερους όρους της πρόσκλησης που θα εκδοθεί από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου,
τότε το ποσό της ληφθείσας επιχορήγησης βεβαιώνεται ως οφειλή προς το Δημόσιο
και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν.δ. 356/1974 περί κώδικα είσπραξης
δημοσίων εσόδων.
Άρθρο ένατο
Τρόπος καταβολής
Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται σε όλους τους επιλεγέντες δικαιούχους με
Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα που εκδίδεται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το ποσό της καταβολής του
προηγούμενου εδαφίου είναι ακατάσχετο.
Άρθρο δέκατο
Λόγοι Αποκλεισμού
1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα υποβολής ενός μόνο
αιτήματος. Ο ως άνω περιορισμός ισχύει και για φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία
συμμετέχουν καθ’ οιοδήποτε ποσοστό σε έτερα νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου
εταίροι/μέτοχοι/διαχειριστές, (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αιτούντος νομικού
προσώπου, οι οποίοι έχουν υποβάλει αυτοτελώς αίτηση στην παρούσα διαδικασία,
αποκλείονται. Αποκλείεται επίσης και το αιτούν νομικό πρόσωπο.
2. Οι επιχορηγήσεις θεατρικής παραγωγής αφορούν προτάσεις για νέες παραγωγές
και όχι παραγωγές που οι ίδιες ή προσχέδιό τους έχουν ήδη παρουσιαστεί.
Άρθρο ενδέκατο
Τελικές Διατάξεις
Η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στην παρούσα διαδικασία επιχορήγησης και η
ένταξή του στους δικαιούχους επιχορήγησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.
1599/1986 ότι ο αιτών εκχωρεί -κατά τρόπο μη αποκλειστικό- προς το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού τουλάχιστον εκείνα τα πνευματικά ή/ και συγγενικά
δικαιώματα του εκάστοτε συμβαλλόμενου συντελεστή ή ηθοποιού, που συμμετείχε
στην παράσταση, που είναι αναγκαία για την εγγραφή της παραγωγής της θεατρικής
παράστασης σε ψηφιακό αρχείο, την παρουσίασή της στο κοινό από το ΥΠΠΟΑ για
δύο (2) έτη με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και για να καταστεί προσιτή στο κοινό, τη
μετάδοση και την αναμετάδοσή τους με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και για
οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι απαραίτητη για τον σκοπό της εκπλήρωσης της
σύμβασης και του άρθρου δευτέρου της παρούσας όπως αυτή αποτυπώνεται στο
παραδοτέο προς το ΥΠΠΟΑ ψηφιακό αρχείο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε πλατφόρμες και ψηφιακά μέσα του επί δύο
[2] έτη, ήτοι από 1.5.2021 έως και 30.4.2023.
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Άρθρο δωδέκατο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Η παρούσα, που είχε αντικατασταθεί από την απ. Υπουργών Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/246069/6399 της
26.5/4.6.2020
«Τροποποίηση
και
συμπλήρωση
της
υπ΄
αρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/230566/5900 (Β΄1938) κοινής υπουργικής απόφασης
“Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών
λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών
προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο θέατρο μέσω δράσεων και
προγραμμάτων”» (Β΄ 2164), αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την απ.
Υπουργών
Οικονομικών
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού
Αριθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/321094/8334 της 25/25.6.2020 «Αντικατάσταση της υπ΄ αρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/230566/ 5900 (Β’1938) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού “Καθορισμός προϋποθέσεων,
διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση
φορέων,
επιχειρήσεων,
φυσικών
και
νομικών
προσώπων
και
αυτοαπασχολούμενων στο θέατρο μέσω δράσεων και προγραμμάτων”, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/246069/6399/04.06.2020 (Β’ 2164)
όμοια απόφαση» (Β’ 2551).
----------.----------

308. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ.
47091 της 13/21.5.2020 «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2014- 2020”» (Β΄ 1940)
Έχοντας υπόψη:
1. 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), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης.»
3. Τον ν. 4314/2014 (Α΄265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014– 2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και
ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.
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4. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών,
αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών.
7. Την υπ΄ αριθμ. 47/18-07-2019 (Β΄ 3100) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».
8. Την υπ΄ αριθμ. 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/ 18.11.2015) υπουργική απόφαση
για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα
με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3
αυτής.
9. Την υπ΄ αριθμ. C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί
έγκρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος, όπως
εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμ. C(2019) 9312/19.12.2019 Εκτελεστική απόφαση της ΕΕ
των ΕΚ.
11. Το με αρ. πρωτ. 2600/678 Α1/12-05-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΕΠΑνΕΚ, περί
αίτησης αύξησης ποσοστού υπερδέσμευσης πόρων του ΕΠΑνΕΚ.
12. Το με αρ. πρωτ. 46950/13-05-2020 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
13. Τη με αρ. πρωτ. 47043/13-05-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα
«Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014
για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
14. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών
συνεπειών του ιού Covid-19, καθώς και ώριμων έργων για την περαιτέρω
ενεργοποίηση του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020» ως ακολούθως:

Άξονας

Τίτλος Άξονα
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ΑΝΩΤΑΤΟ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
01
01Σ
03
03Σ

Ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας με
Τομεακές προτεραιότητες
Ανάπτυξη μηχανισμών
στήριξης της
επιχειρηματικότητας

219,95%
323,34%
175,75%
359,10%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί
το 196,25% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος.
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες για τη σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
----------.----------

309. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ.
50370 της 20/21.5.2020 «Δήλωση δεδομένων τιμών στην ψηφιακή πλατφόρμα eΚαταναλωτής» (Β΄ 1966)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου δέκατου έκτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
(Α΄ 86),
β. του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 171),
γ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 113),
δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων
και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
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ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
στ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192) και ιδίως των άρθρων 51, 52 και 56 αυτού.
2. Την υπ΄ 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).
3. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας των
τιμών στα αγαθά προς όφελος των καταναλωτών, στο πλαίσιο της λήψης των έκτακτων
μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.
4. Την υπ΄ αριθμ. 48673/18-5-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5
περ. (ε) του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των υπόχρεων αποστολής δεδομένων τιμών, των προϊόντων και της
διαδικασίας αποστολής δεδομένων τιμών στην ψηφιακή πλατφόρμα e-Καταναλωτής,
καθώς και την κλιμάκωση των διοικητικών προστίμων σε περίπτωση μη υποβολής ή
υποβολής ανακριβούς δήλωσης. Η καταγραφή των τιμών αποσκοπεί αφενός στην
ενημέρωση των καταναλωτών και αφετέρου στην παρακολούθηση των τιμών πώλησης
βασικών ειδών, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.
Άρθρο 1
Υπόχρεοι αποστολής δεδομένων τιμών
Υπόχρεοι αποστολής δεδομένων τιμών είναι όλες οι επιχειρήσεις υπεραγορών
τροφίμων (Super Market) που ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τους το έτος 2018
υπερέβαινε τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ.
Άρθρο 2
Προϊόντα για τα οποία αποστέλλονται δεδομένα τιμών
1. Οι κωδικοί προϊόντων για τα οποία απαιτείται αποστολή δεδομένων τιμών είναι οι
αναφερόμενοι στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
2. Οι κωδικοί προϊόντων δύνανται να ανανεώνονται περιοδικά με βάση της πωλήσεις
τους και τις εποχικές ανάγκες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή, προκειμένου να ανανεώνεται/διευρύνεται η λίστα των
αγαθών με τις τιμές διάθεσής τους. Στην περίπτωση αυτή, οι υπόχρεοι λαμβάνουν
ηλεκτρονικά επικαιροποιημένη λίστα με όλους τους ισχύοντες κωδικούς προϊόντων.
Άρθρο 3
Διαδικασία αποστολής τιμών
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1. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις υποβάλλουν τα δεδομένα τιμών στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα e-Καταναλωτής που αποτελεί ιδιοκτησία της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕκΠΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρία με την
επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.». Η διασύνδεση των
αλυσίδων λιανικής γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου ασφαλούς μεταφοράς αρχείων
(sftp) στη διεύθυνση https://e-katanalotis.gov.gr με κλειδί δημόσιας κρυπτογράφησης,
το οποίο δίνεται σε κάθε αλυσίδα επιχειρήσεων από τη ΓΓΕκΠΚ του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Τα στοιχεία της επιχείρησης που δηλώνονται είναι:
α) Επωνυμία
β) ΑΦΜ
γ) Έδρα
3. Για τη δήλωση των προϊόντων, απαιτούνται τα εξής στοιχεία:
α. Ο κωδικός αριθμός προϊόντος,
β. το όνομα με το οποίο το προϊόν εμφανίζεται στο καρτελάκι στο ράφι,
γ. η μέση τιμή πώλησης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων, των
προωθητικών ενεργειών προμηθευτών, εξαιρουμένων των εκπτώσεων από τα
προγράμματα πιστότητας,
δ. η τιμή προϊόντος, όπως εμφανίζεται στο καρτελάκι στο ράφι,
ε. η κανονικοποιημένη τιμή στη βασική μονάδα μέτρησης, κιλά για στερεά, λίτρα για
υγρά,
στ. το αναγνωριστικό συγκεκριμένου καταστήματος για την περίπτωση που οι τιμές
διαφέρουν από κατάστημα σε κατάστημα της αλυσίδας. Στην περίπτωση που η τιμή
προϊόντος είναι κοινή για όλα τα ιδιόκτητα καταστήματα είναι δυνατό να προστεθεί η
ένδειξη «All» στη στήλη των τιμών.
4. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν την πλατφόρμα του eΚαταναλωτή καθημερινά για τα στοιχεία της παρ. 3. Η ενημέρωση αφορά στην
προηγούμενη ημέρα και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 11 π.μ. της επόμενης
ημέρας.
Άρθρο 4
Διάρκεια ισχύος υποχρέωσης αποστολής τιμών
Η υποχρέωση αποστολής τιμών προϊόντων ισχύει έως και τις 30-9-2020.
Άρθρο 5
Έλεγχος συμμόρφωσης
1. Η ΓΓΕκΠΚ ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων
του άρθρου 1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία των τιμών των προϊόντων αποτελούν
πληροφοριακά δεδομένα της ΓΓΕκΠΚ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Με ευθύνη της ΓΓΕκΠΚ δύναται τα δεδομένα να εξαχθούν ως πληροφοριακό υλικό
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προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια ελέγχων από τους αρμόδιους
φορείς του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171).
2. O Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, δύναται:
α. Να δίνει εντολή ελέγχου συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1,
β. να διαβιβάζει στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων την εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με την επιβολή προστίμου,
γ. να διαβιβάζει τα σχετικά στοιχεία προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, όταν
προκύπτουν ευρήματα που άπτονται των φορολογικών διατάξεων,
δ. να παρέχει κάθε αναγκαία πληροφόρηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατόπιν
σχετικού αιτήματός της.
Άρθρο 6
Ύψος προστίμου ανά παράβαση
1. Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων του άρθρου 1 με τις διατάξεις του άρθρου
δέκατου έκτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και της
παρούσας, επισύρουν τις κάτωθι κυρώσεις:
α. Για τις επιχειρήσεις που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους το έτος 2018 κυμαίνεται
από ενενήντα εκατομμύρια (90.000.0000) ευρώ έως διακόσια πενήντα εκατομμύρια
(250.000.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης
προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως είκοσι πέντε
χιλιάδες (25.000) ευρώ.
β. Για τις επιχειρήσεις που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους το έτος 2018 κυμαίνεται
από διακόσια πενήντα εκατομμύρια ένα (250.000.001) ευρώ έως πεντακόσια
εκατομμύρια (500.000.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς
δήλωσης προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από είκοσι πέντε χιλιάδες ένα
(25.000,1) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
γ. Για τις επιχειρήσεις που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους το έτος 2018 κυμαίνεται
από πεντακόσια εκατομμύρια ένα (500.000.001) ευρώ και άνω, σε περίπτωση μη
υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους
από πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (50.001) έως εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000).
2. Για τη διαδικασία ελέγχου, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των
ανωτέρω κυρώσεων εφαρμόζεται αναλόγως η υπ΄ αριθμ. 34077/30.3.2020 απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την
εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της 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΄ 1116).
(Ακολουθεί Παράρτημα)
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------

310. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Φ.251/ 60473 /Α5 της 21/21.5.2020 «Τρόπος διεξαγωγής
των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών» (Β΄ 1967)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 4Α, 13 και 13Γ του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία
του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).
4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
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. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
10. Τις διατάξεις της αρ. Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 απόφασης της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες
και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και
εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)»
(Β΄ 643).
11. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 κοινής απόφασης του
Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση
αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού
αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των
Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
(ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το
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ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής» (Β΄ 1904 και Β΄ 1940 Διορθώσεις
Σφαλμάτων), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Φ.153/40138/Α5/23.03.2020
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1106 και Β΄1501 Διορθώσεις
Σφαλμάτων).
12. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας
σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β΄
1739).
13. Την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης
Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά με
τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά τη διενέργεια των πανελλαδικών
εξετάσεων 2020.
14. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι
κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διενέργεια των
πανελλαδικών εξετάσεων 2020.
15. Την από 23.4.2020 και με αρ. πρωτ. Δ1 (δ)/ΓΠ.οικ. 26635 εγκύκλιο της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:
6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ) «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς
και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».
16. Την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με
την αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/217/59469/Β1/20.5.2020 εισήγηση, του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Ο τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων, γραπτών ή προφορικών,
ορίζεται ως εξής: O Πρόεδρος και τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων κάθε
εξεταστικού κέντρου για τους υποψηφίους ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτά, της
Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ που εξετάζονται
γραπτά, της Επιτροπής Εξέτασης κάθε Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τους
υποψηφίους που εξετάζονται προφορικά, μεριμνούν ώστε:
α) Σε κάθε αίθουσα εξέτασης να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου
μεταξύ των υποψηφίων.
β) Στον χώρο προετοιμασίας των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και στον χώρο εξέτασής τους να
τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων.
γ) Η χρήση προστατευτικής μάσκας από υποψηφίους και εκπαιδευτικό προσωπικό
εντός των εξεταστικών κέντρων είναι προαιρετική. Για τους εκπαιδευτικούςεπιτηρητές όλων των εξεταστικών κέντρων, καθώς και για την περίπτωση εξέτασης
υποψηφίου που γίνεται παρουσία εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης, η χρήση
προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.
2. Λαμβάνεται μέριμνα για:
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α) τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και, όπου δεν είναι δυνατό αυτό, τη
χρήση κλιματιστικών, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,
β) την απαγόρευση χρήσης ανεμιστήρων,
γ) την αποφυγή συγχρωτισμού,
δ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, με χρήση νερού και σαπουνιού ή
με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),
ε) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων, σύμφωνα με τις οδηγίες
του Ε.Ο.Δ.Υ. και
στ) την απαγόρευση λειτουργίας κυλικείων των εξεταστικών κέντρων κατά το
διάστημα διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων.
----------.----------

311. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31688
της 21/21.5.2020 «Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων
στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1970)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού.
2. Το άρθρο πρώτο της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ιδίως δε την περ. (η) της παρ.
2 και την περ. (ε) της παρ. 4.
3. Την παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου 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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α΄ 83).
4. Την παρ. 1 του άρθρου εβδομηκοστού τέταρτου της από 13.04.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α΄ 84).
5. Το άρθρο 3 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία σε
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
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σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». (Α΄ 114).
6. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
7. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
8. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
9. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
(Α΄ 161).
10. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
123).
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
13. Την υπ΄ αρ. ΔΝΣα΄/οικ.59172.7775.ΦΝ459/19.7.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη»
(Β΄ 3058).
14. Την από 21.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
15. Την υπ΄ αρ. 250/11.5.2020 ομόφωνη απόφαση - πρόταση του Δημοτικού
Συμβουλίου για την έγκριση της επιβολής προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και
ρυθμίσεων στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω συνδρομής επιτακτικών
αναγκών για την αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται
στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις
πρότυπες ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης του Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου.
16. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγω αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας
υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19 και οι οποίοι επιβάλλουν, ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο
χρονικό διάστημα, τον περιορισμό κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και την αύξηση
του χώρου για τη μετακίνηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπια μέσα
μετακίνησης στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.
17. Την υπ΄ αρ. B2/οικ. 31687/21.05.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο μόνο
Περιορισμός κυκλοφορίας οχημάτων και αύξηση χώρου για την εξυπηρέτηση των
πεζών
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, ο
προσωρινός περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή του Κέντρου της
Αθήνας. Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται στην Πλάκα, στην
περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς, Μητροπόλεως - Ερμού - Αθηνάς - Σταδίου Μητροπόλεως και στο τμήμα της οδού Ερμού από την οδό Αθηνάς ως την οδό Αγ.
Ασωμάτων. Η οδός Σταδίου παραμένει σε κυκλοφορία στο σύνολό της.
2. Ο περιορισμός της παρ. 1 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.
3. Από τα μέτρα της παρ. 1 εξαιρούνται:
α) μετακινήσεις οχημάτων μονίμων κατοίκων των περιοχών εφαρμογής της
παρούσας,
β) μετακινήσεις οχημάτων από και προς νομίμως λειτουργούντες χώρους
στάθμευσης,
γ) μετακινήσεις επαγγελματικών οχημάτων (TAXI) μόνο για επιβίβαση ή αποβίβαση,
δ) τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Για τις μετακινήσεις των περ. α) και β), ο πολίτης πρέπει να φέρει υποχρεωτικά μαζί
του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο. Ο τρόπος ελέγχου ή/και το
αποδεικτικό συνδρομής των προϋποθέσεων των περ. α) και β) καθορίζονται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.
4. Στις περιοχές της παρ. 1 επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η τροφοδοσία (παράδοση παραλαβή) με οχήματα που είναι εφοδιασμένα με έγκυρα παραστατικά μεταφοράς
εμπορευμάτων και υλικών αποκλειστικά και μόνον προς τον σκοπό της τροφοδοσίας
των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά την περίοδο ισχύος της
παρούσας.
5. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που
συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα,
προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την
εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης, στην
περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και ειδικότερα επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου
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(Πανεπιστημίου), Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Όλγας, Ηρώδου Αττικού και Σταδίου (από
την οδό Καραγιώργη Σερβίας έως την οδό Μητροπόλεως).
6. Αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση των
παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η
Δημοτική Αστυνομία. Στους οδηγούς των οχημάτων που παραβιάζουν τις διατάξεις της
παρούσας επιβάλλεται, με απλή πράξη της ανωτέρω αρχής, 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.
7. Οι προβλέψεις της παρούσας ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από
τη δημοσίευσή της. Δίδεται η δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες,
κατόπιν εισήγησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
----------.----------

312. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. 60720/Ζ1 της 21/21.5.2020 «Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών
των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους» (Β΄ 1971)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90),
β. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. 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).
3. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 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
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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).
4. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών «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).
5. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/05.05.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της υπ΄ αριθμ. 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΄
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (B΄ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020
και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» (Β΄ 1699).
6. Την από 11.5.2020 εισήγηση της 46ης συνεδρίασης και την από 15.5.2020
εισήγηση της 48ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων
Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα
για την επαναλειτουργία των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των
φοιτητικών εστιών.
7. Το γεγονός ότι απαιτείται να ρυθμιστούν τα ζητήματα σχετικά με την
επαναλειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/05.05.2020 (Β΄1699) κοινή υπουργική απόφαση ως
προς τα ειδικότερα μέτρα και τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται ανά
περίπτωση για την προστασία της δημόσιας υγείας.
8. Την από 15.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19.
9. Την υπ΄ αρ. Φ.1/Γ/211/58339/B1/18.05.2020 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Η επαναλειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) με φυσική παρουσία, καθώς και η επαναλειτουργία των
αντίστοιχων δομών των Α.Ε.Ι., μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους, η
οποία είχε επιβληθεί ως έκτακτο μέτρο προστασίας κατά του κινδύνου διασποράς της
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πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, έως την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους
2019- 2020 περιλαμβάνει αποκλειστικά τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Τη διενέργεια κλινικών ασκήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν με μέσα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης,
β) τη διενέργεια εργαστηριακών ασκήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν με μέσα
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
γ) την πρακτική άσκηση φοιτητών,
δ) τη λειτουργία των εστιών για τη διαμονή των φοιτητών που απαιτείται να έχουν
φυσική παρουσία στα Α.Ε.Ι.,
ε) τη λειτουργία των αιθουσών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστηρίων και
αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των
εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων,
στ) τη διενέργεια προφορικών ή γραπτών εξετάσεων με φυσική παρουσία.
2. Ο τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Α.Ε.Ι. με φυσική
παρουσία, καθώς και η επαναλειτουργία των αντίστοιχων δομών τους, από την
εκάστοτε ορισθείσα ημερομηνία λήξης της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των
περιπτώσεων της παρ. 1 και έως την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020,
ως προς τα μέτρα και τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία της δημόσιας υγείας
των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., καθορίζεται σύμφωνα τα
οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου
Υγείας, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με σχετικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο δεύτερο
1. Για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των
Α.Ε.Ι., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή των
Επιστημών Υγείας και η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει κλινική άσκηση σε
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, εφαρμόζονται τα εξής:
α) Με επιμέλεια της Συνέλευσης του Τμήματος κάθε Α.Ε.Ι, πριν την έναρξη της
συμμετοχής των φοιτητών σε κλινικές ασκήσεις, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά
ενημερώσεις από το διδακτικό προσωπικό προς τους φοιτητές προκειμένου να
παρασχεθεί πλήρης πληροφόρηση για τη νόσο και τα μέτρα πρόληψης.
β) Οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., κατά τη διενέργεια των
κλινικών ασκήσεων εφαρμόζουν υποχρεωτικά όλα τα αναγκαία μέτρα ατομικής
προστασίας, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν για το πάσης φύσεως προσωπικό, το οποίο
απασχολείται σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Η χρήση ιατρικής μάσκας εντός
των χώρων νοσοκομείων, χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας ή χώρων έκθεσης σε
βιολογικό υλικό ασθενών είναι υποχρεωτική.
γ) Ο ανώτατος αριθμός των εκπαιδευόμενων φοιτητών δύναται να ανέλθει σε
δεκαπέντε (15) ανά ομάδα διεξαγωγής κλινικών ασκήσεων. Σε περίπτωση υπέρβασης
του εν λόγω αριθμού, πραγματοποιούνται περισσότερες ομάδες, με δυνατότητα
μείωσης του χρόνου διεξαγωγής της κλινικής άσκησης των φοιτητών, όπου αυτό είναι
αναγκαίο.
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δ) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των φοιτητών των Α.Ε.Ι. σε κλινικές ασκήσεις που
αφορούν στην εξέταση και παρακολούθηση ασθενών που νοσούν από COVID-19,
καθώς και η διαχείριση εργαστηριακών δειγμάτων ασθενών με νόσο COVID-19.
ε) Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα θα πρέπει να
ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος διδάσκων του μαθήματος, προκειμένου να
αξιολογείται το περιστατικό και ο φοιτητής να μην προσέρχεται για όσο διάστημα
κριθεί απαραίτητο.
2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας
της παρ. 1 παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και το διδακτικό
προσωπικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περίπτωση το διδακτικό έργο των
κλινικών ασκήσεων σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.
Άρθρο τρίτο
1. Για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των
Α.Ε.Ι., των οποίων η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις
εκτός χώρων υπηρεσιών υγείας, οι οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, εφαρμόζονται τα εξής:
α) Οι ομάδες των φοιτητών για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων είναι
υποχρεωτικά ολιγομελείς. Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι
στον χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ όλων των συμμετεχόντων,
ήτοι φοιτητών και διδακτικού προσωπικού. Προς τούτο δύναται να δημιουργούνται
περισσότερες ομάδες φοιτητών καθώς και να μειώνεται ο χρόνος διεξαγωγής της
εργαστηριακής άσκησης.
β) Απαιτείται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος στον χώρο
διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων προς χρήση αυτού από τους φοιτητές και
το διδακτικό προσωπικό.
γ) Η ευθύνη για τη χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους φοιτητές και το διδακτικό
προσωπικό καθ΄ όλη τη διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης εναπόκειται στο κάθε
πρόσωπο.
δ) Ο σχετικός εξοπλισμός του εργαστηρίου (πάγκοι, εργαλεία κ.λπ.), που
χρησιμοποιείται ανά περίπτωση, θα πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά μετά την
ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών και πριν την είσοδο
της επόμενης.
ε) Από το πέρας της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών έως την έναρξη
της επόμενης, οι χώροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για μισή (1/2) ώρα,
προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για
τη χρήση αυτών από την επόμενη ομάδα.
στ) Όλοι οι χώροι διεξαγωγής εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να καθαρίζονται
σχολαστικά.
2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας
της παρ. 1 παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και το διδακτικό
προσωπικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περίπτωση το διδακτικό έργο των
εργαστηριακών ασκήσεων σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.
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Άρθρο τέταρτο
1. Κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 20192020, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού
προσωπικού, εφαρμόζονται ανά είδος εξέτασης τα εξής:
α) Γραπτές εξετάσεις:
αα) Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χώρους (αίθουσες, αμφιθέατρα κ.λπ.) με φυσικό
αερισμό.
αβ) Οι εξετάσεις συστήνεται να έχουν μειωμένη χρονική διάρκεια.
αγ) Ο ανώτατος αριθμός των εξεταζόμενων φοιτητών ανά χώρο εξέτασης (αίθουσα,
αμφιθέατρο κλπ) καθορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι. ή την
Κοσμητεία της οικείας Σχολής λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις των διαθέσιμων
χώρων εξέτασης, καθώς και το γεγονός ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των
εξεταζόμενων φοιτητών. Για την εξέταση ενός μαθήματος συστήνεται να
χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι χώροι διεξαγωγής εξετάσεων.
αδ) Απαιτείται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος στον χώρο
διεξαγωγής των εξετάσεων, αλλά συστήνεται τόσο στο διδακτικό προσωπικό, όσο και
στους φοιτητές να έχουν στην κατοχή τους και το δικό τους αλκοολούχο αντισηπτικό
διάλυμα.
αε) Η ευθύνη για τη χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους φοιτητές και το διδακτικό
προσωπικό καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης εναπόκειται στο κάθε πρόσωπο.
αστ) Όλοι οι χώροι διεξαγωγής εξετάσεων θα πρέπει να αερίζονται φυσικά τόσο κατά
τη διενέργεια της εξέτασης, όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής.
αζ) Από το πέρας της εξέτασης ενός μαθήματος έως την έναρξη της επόμενης, οι
χώροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για μία (1) ώρα.
β) Προφορικές εξετάσεις:
βα) Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χώρους με φυσικό αερισμό.
ββ) Η εξέταση των φοιτητών πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μικρές ομάδες
φοιτητών, όπου εξασφαλίζεται η διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου
προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων φοιτητών και του διδάσκοντος. Προς
τούτο συστήνεται μείωση της χρονικής διάρκειας της εξέτασης.
βγ) Οι εξεταζόμενοι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό συστήνεται να
χρησιμοποιούν αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα και προαιρετικά μη ιατρική μάσκα
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της προφορικής εξέτασης.
2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας
της παρ. 1 κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του
Τμήματος, καθώς και το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει ανατεθεί ανά
περίπτωση το διδακτικό έργο του κάθε μαθήματος σύμφωνα με το εκάστοτε
πρόγραμμα σπουδών.
3. Κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 20192020, δύνανται να προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης, οι οποίοι δεν απαιτούν
τη φυσική παρουσία των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού του οικείου Α.Ε.Ι.
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σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Άρθρο πέμπτο
1. Η επαναλειτουργία των φοιτητικών εστιών πραγματοποιείται αποκλειστικά
σύμφωνα με τις από 11.5.2020 οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες. Το πάσης φύσεως
προσωπικό των Α.Ε.Ι., το προσωπικό του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και οι διαμένοντες
στις εστίες φοιτητές υποχρεούνται όπως εφαρμόζουν στο σύνολό τους τα μέτρα
ατομικής υγιεινής, τα περιβαλλοντικά μέτρα και τις λοιπές οδηγίες.
2. Τα φοιτητικά εστιατόρια και τα κυλικεία των Α.Ε.Ι. παραμένουν κλειστά έως το
τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Η σίτιση των φοιτητών πραγματοποιείται
αποκλειστικά με παραλαβή φαγητού σε πακέτο τηρώντας διευρυμένο ωράριο
λειτουργίας χωρίς να προκαλείται συνάθροιση των φοιτητών και δημιουργία ουρών
αναμονής, έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Άρθρο έκτο
Σε
περιπτώσεις
αλλογενών/αλλοδαπών
φοιτητών
εκτός
Ε.Ε.
και
αλλογενών/αλλοδαπών φοιτητών εντός Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων
φοιτητών, σχετικά με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα ως προς τη συμμετοχή τους
στις κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και στις εξετάσεις, εφαρμόζονται οι
ρυθμίσεις των ισχυουσών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύνδεση και την
είσοδό τους στη χώρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε παρεχόμενες οδηγίες της αρμόδιας
Επιτροπής.
Άρθρο έβδομο
Σε περίπτωση όπου ο διδάσκων, στον οποίον έχει ανατεθεί διδακτικό έργο σχετικά
με τη διεξαγωγή κλινικών ή/ και εργαστηριακών ασκήσεων, ανήκει σε ομάδα
αυξημένου κινδύνου (ευπαθή ομάδα), με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
δύναται να ανατίθεται το εν λόγω διδακτικό έργο σε άλλον διδάσκοντα.
Άρθρο όγδοο
1. Η ασφαλής λειτουργία των Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της
Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID -19, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Η ορθή εφαρμογή και η παρακολούθηση της τήρησης των αναγκαίων μέτρων
προστασίας και των κανόνων ασφαλείας κατά την εκπαιδευτική λειτουργία των Α.Ε.Ι.
όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και τις σχετικές οδηγίες των
αρμοδίων φορέων πραγματοποιείται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι.
3. Το αρμόδιο όργανο του οικείου Α.Ε.Ι. μεριμνά για την προμήθεια των αναγκαίων
ειδών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, καθώς και τη διάθεσή τους σε
όλους τους χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
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4. Κατά τη διάρκεια της χρήσης χώρων των Α.Ε.Ι. (αίθουσες, αμφιθέατρα,
εργαστήρια κ.λπ.) για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία
(εργαστηριακές ασκήσεις, εξετάσεις κ.λπ.) επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών
μονάδων μόνο ανοικτού τύπου με πρόσφατη συντήρηση, όπου δεν προκαλείται
ανακύκλωση του αέρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν οι εκδοθείσες εγκύκλιοι του
Υπουργείου Υγείας.
5. Το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι. οφείλει να συστήνει να
αποφεύγεται ο τυχόν συνωστισμός και συγχρωτισμός των φοιτητών στους
κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι. με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.
----------.----------

313. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1111 της 11/22.5.2020 «Παράταση της προθεσμίας αποδοχής
ή απόρριψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις τελωνειακές αρχές για την
επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων στους δικαιούχους επιστροφής κατ΄ εφαρμογή της
αριθμ. Α. 1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750 Β΄)» (Β΄ 1976)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 καθώς και τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
6 του άρθρου 78 του ν. 2960/ 2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,
όπως ισχύουν.
β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και της παραγράφου 7 του άρθρου 4 της αριθμ.
Α.1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750 Β΄) «Καθορισμός των
προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο
χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα
δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου
ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού», όπως ισχύει.
2. Το κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους
πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και το άρθρο
41 αυτού.
3. Την αριθμ. 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 της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94), την υπ΄ αριθμ.
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.(Υ.Ο.Δ.Δ.
689/20.12.2017) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» και την αριθμ. 5294 ΕΞ2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.27) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων».
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4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
5. Την αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών 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 (ΦΕΚ 94 Α΄), όπως ισχύουν.
6. Την αριθμ. πρωτ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (ΦΕΚ Β΄968) απόφασης του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και
ισχύει.
7. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την αποδοχή ή την απόρριψη των
αιτήσεων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των δικαιούχων επιστροφής Ε.Φ.Κ.
καυσίμων κατ΄ εφαρμογή της αριθμ Α. 1072/22.02.2019 απόφασης Διοικητή A.A.Δ.Ε.,
λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη λειτουργία των υπηρεσιών και τη διαδικασία
παροχής εξ αποστάσεως εργασίας των υπαλλήλων ενόψει των μέτρων αντιμετώπισης
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
8. 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:
Άρθρο 1
Η προθεσμία αποδοχής ή απόρριψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων που ορίζεται στην
παράγραφο 7 του άρθρου 4 της αριθμ. Α.1072/22.02.2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ
(ΦΕΚ 750 Β΄), οι οποίες έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ.
στα αρμόδια Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. κατά το χρονικό
διάστημα 01/01/2020 έως 28/02/2020, παρατείνεται μέχρι και 30 Ιουνίου 2020.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------

314. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ 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)
Έχοντας υπόψη:
Α) 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 περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76).
β) Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού- Εσωτερικών
«Παράταση ισχύος της υπ΄ αριθμ. 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΄ αριθμ.
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).
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 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄
94).
δ) Της υπ΄ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-3-2017 απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), 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 παράταση αναστολής των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών της
Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ, οι οποίες πραγματοποιούνται
με φυσική παρουσία, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έως και τις 31.05.2020.
Από την ως άνω αναστολή εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες της
Ακαδημίας, καθώς και η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
----------.----------

315. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.
6028 Διεκπ. 4163 της 21/22.5.2020 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην
αεροπορική μετακίνηση των Βουλευτών Επαρχίας» (Β΄ 1980)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 63 παρ. 1 και 2 και 65 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος,
β) του άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Α΄ Κοινοβουλευτικό ΦΕΚ 106/Α΄/1987), όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 97, 129 και 135 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ - ΦΕΚ
51/Α΄/1997), όπως ισχύει,
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δ) των άρθρων 2, 3 και 9 του Ζ΄ Ψηφίσματος της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής, «Περί
καταργήσεως των εις τους Βουλευτάς αναγνωριζομένων ατελειών και ρυθμίσεως
θεμάτων αναφερομένων εις τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους
Βουλευτάς» (ΦΕΚ 23/Α΄/ 18.02.1975), όπως ισχύει,
ε) της υπ΄ αριθμ. 1342/867/18.03.1975 απόφασης του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων «Περί τρόπου ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τας αναγνωριζομένας
εις τους Βουλευτάς ατελείας κ.λπ.» (ΦΕΚ 339/ Β΄/24.03.1975), όπως ισχύει,
στ) της υπ΄ αριθμ. 3935/2321/14.09.1981 απόφασης του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων, «Περί ταχυδρομικών τελών Ευρωβουλευτών» (ΦΕΚ 662/Β΄/23.10.1981),
όπως ισχύει,
ζ) της υπ΄ αριθμ. 295/201/18.01.1984 απόφασης του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων «Για τη συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 1342/867/18.03.1975 απόφασης (ΦΕΚ
339/ Β΄/24.03.1975 «περί τρόπου ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τας
αναγνωριζομένας εις τους Βουλευτάς ατελείας κ.λπ.» (ΦΕΚ 35/Β΄/20.01.1984), όπως
ισχύει,
η) της υπ΄ αριθμ. 2449/28.04.1991 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των
Ελλήνων «Για τη μερική τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής» (ΦΕΚ
82/Α΄/30.05.1991),
θ) της υπ΄ αριθμ. 1375/1127/18.03.1996 απόφασης του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων «Για τη συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 1342/867/18.03.1975 απόφασης (ΦΕΚ
339/Β΄/24.03.1975) όπως τροποποιηθείσα ισχύει» (ΦΕΚ 186/Β΄/20.03.1996), όπως
ισχύει,
ι) της υπ΄ αριθμ. 5215/22.10.2001 απόφασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων
(ΦΕΚ 1430/Β΄/22.10.2001), όπως ισχύει,
κ) της υπ΄ αριθμ. 5448/01.11.2001 απόφασης του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων «Τροποποίηση της 1342/867/18.03.1975 αποφάσεως του Προέδρου της
Βουλής» (ΦΕΚ 1499/Β΄/07.11.2001), όπως ισχύει,
κα) της υπ΄ αριθμ. 5284/3670/21.5.2013 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
115/Α΄/23.5.2013) για τη «ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην αεροπορική
μετακίνηση των Βουλευτών επαρχίας» όπως ισχύει, και ιδίως της παρ. 6, με την
εξουσιοδότηση του Προέδρου της Βουλής, όπως «με αποφάσεις του ρυθμίζει
ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των ανωτέρω»,
κβ) της υπ΄ αριθμ. 10328/6970/30.10.2013 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής
«Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 5284/3670/21.5.2013 απόφασης της Ολομέλειας της
Βουλής των Ελλήνων για τη «Ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν στην αεροπορική
μετακίνηση των Βουλευτών Επαρχίας» (ΦΕΚ 115/Α΄/23.5.2013)» (ΦΕΚ
233/Α΄/31.10.2013), όπως ισχύει,
κγ) της υπ΄ αριθμ. 19171/11025/20.11.2019 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής
«Συμπλήρωση και τροποποίηση της από 17 Μαΐου 2013, κατά την ΡΟΘ΄ συνεδρίαση,
απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για τη «Ρύθμιση θεμάτων που
αφορούν στην αεροπορική μετακίνηση των Βουλευτών Επαρχίας» (ΦΕΚ
115/Α΄/23.5.2013)» (ΦΕΚ 184/Α΄/20.11.2019), όπως ισχύει.
2. Την από 14.5.2020 ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων.
3. Το γεγονός ότι η μετάβαση των Βουλευτών επαρχίας που κάνουν χρήση του
δικαιώματος αεροπορικών εντολών, προς και από την εκλογική τους Περιφέρεια,
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αεροπορικώς, καθίσταται δυσχερής λόγω των έκτακτων συνθηκών που ανάγονται στην
πρωτοφανή υγειονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο,
4. Την υπό Α.Λ.Ε. 2420401001 εγγεγραμμένη πίστωση του Προϋπολογισμού της
Βουλής στον ειδικό φορέα διοικητικής ταξινόμησης 1003-501-0000000,
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Προϋπολογισμό Δαπανών
της Βουλής οικονομικού έτους 2020, καθόσον το αντίτιμο των αεροπορικών εντολών
στις εκλογικές Περιφέρειες υπερβαίνει το αντίτιμο για την καταβολή των διοδίων,
αποφασίζουμε:
Όλως εξαιρετικώς, για το χρονικό διάστημα από 1.4.2020 έως 31.12.2020, λόγω των
έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία COVID-19, οι Βουλευτές Επαρχίας
δύνανται να ζητήσουν, ανά τρίμηνο, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης προς τη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής, αντί της παροχής των ειδικών δελτίων εντολών
προς έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων, την καταβολή του αντιτίμου των διοδίων, μετ΄
επιστροφής από και προς την εκλογική τους Περιφέρεια, χωρίς τους περιορισμούς της
παρ. 4 του άρθρου Μόνου της από 17 Μαΐου 2013, κατά την ΡΟΘ΄ συνεδρίαση,
απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για τη «Ρύθμιση θεμάτων που
αφορούν στην αεροπορική μετακίνηση των Βουλευτών Επαρχίας» (ΦΕΚ 115/
Α΄/23.5.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για το τρέχον τρίμηνο από 1.4.2020 έως και 30.6.2020, επιστρέφονται από τους
Βουλευτές Επαρχίας τα ειδικά δελτία αεροπορικών εντολών που δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί.
----------.----------

316. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. οικ. 24763 της
19/22.5.2020 «Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιουνίου 2020 την 29.05.2020»
(Β΄ 1981)
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), σε
συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
δ) της αριθμ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901),
ε) της αριθμ. 340/18-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
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2. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 και την αποφυγή του συνωστισμού των συνταξιούχων.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Ιουνίου 2020 να καταβληθούν, αντί της 28ης
Μαΐου 2020, την 29η του ίδιου μηνός.
----------.----------

317. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
31972 της 22/22.5.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές
και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 23.5.2020 έως και την 1.6.2020» (Β΄ 1982)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),
γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64), που
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),
δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192),
στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ζ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
η. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
θ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
138

ια. της υπ΄ αριθμ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
2. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30603/15.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργνωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1861).
3. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «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΄ 1869).
4. Την από 22.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων, προκειμένου να προστατευθεί η
δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο
επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
6. Την υπ΄ αριθμ. Β1α,Β2α/οικ.31970/22.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κανόνες λειτουργίας πάσης φύσεως επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται παραλίες
1. Στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται παραλίες, οι διοικήσεις τους
οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων κανόνων:

Επιχειρήσεις /ΚΑΔ
Υπηρεσίες
πάρκων
ψυχαγωγίας και παραλιών
(μόνο για τις επιχειρήσεις
που
εκμεταλλεύονται
παραλίες)/93.29.11.00
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης
θαλάσσιων λουτρών /
93.29.11.02
Υπηρεσίες
μίσθωσης ομπρελών η και
καθισμάτων
παραλιών
(πλαζ)/ 93.29.11.05

Τετραγωνικά
μέτρα Πληθυσμός
επιφάνειας παραλίας
(πελάτες)

Μέχρι 1000 τ.μ.
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40 άτομα

ατόμων

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ
Υπηρεσίες
πάρκων
ψυχαγωγίας και παραλιών
(μόνο για τις επιχειρήσεις
που
εκμεταλλεύονται
παραλίες)/93.29.11.00
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης
θαλάσσιων λουτρών /
93.29.11.02
Υπηρεσίες
μίσθωσης ομπρελών η και
καθισμάτων
παραλιών
(πλαζ)/ 93.29.11.05

Ειδικές απαιτήσεις
- Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των
ομπρελών ορίζεται το μήκος των τεσσάρων (4) μέτρων,
διασφαλίζοντας παράλληλα ως προς τις ανοιχτές
ομπρέλες κατ΄ ελάχιστο απόσταση ένα (1) μέτρο
μεταξύ των περιμέτρων των σκιάστρων τους.
-Ορίζεται μέγιστος αριθμός δύο (2) ξαπλωστρών ανά
ομπρέλα, με εξαίρεση την περίπτωση οικογενειών με
ανήλικα τέκνα.
-Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ξαπλωστρών που
βρίσκονται κάτω από διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται
το ενάμισι (1,5) μέτρο.
-Επιτρέπεται η ατομική άθληση. Δεν επιτρέπονται τα
ομαδικά αθλήματα που προϋποθέτουν σωματική
επαφή.

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ
Δραστηριότητες
υπηρεσιών εστιατορίων
και κινητών μονάδων
εστίασης/56.10
Δραστηριότητες παροχής
ποτών /56.30

Ειδικές απαιτήσεις
-Παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα
(takeaway) και delivery στο σημείο έκθεσης
(ξαπλώστρα).
-Τα προϊόντα τους πωλούνται μόνο συσκευασμένα
και απαγορεύεται η παρασκευή τους στον χώρο
εξαιρουμένων των ροφημάτων όπως καφές και χυμοί.
-Απαγορεύεται η πώληση ή η διάθεση αλκοολούχων
ποτών.
-Απαγορεύεται η αναμετάδοση μουσικής.
-Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
στον χώρο λειτουργίας του καταστήματος.
-Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ πελατών ορίζεται το
ενάμισι (1,5) μέτρο.
-Ισχυρή σύσταση μάσκας για τους εργαζόμενους.

2. Το προσωπικό των οργανωμένων παραλιών υποχρεούται να απολυμαίνει τακτικά
τις εγκαταστάσεις υγιεινής (WC, αποδυτήρια, ντους) αναρτώντας πρόγραμμα
καθαρισμού και απολύμανσης που θα επιδεικνύεται στις αρχές ελέγχου.
3. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απολυμαίνουν τις ξαπλώστρες μετά από κάθε
εναλλαγή της μίσθωσης αυτών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην ξαπλώστρα
τοποθετείται πετσέτα υποχρεωτικά με ευθύνη του λουόμενου.
Άρθρο 2
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Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων - Κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται,
ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες
(5.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό
διάστημα από δεκαπέντε (15) έως είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί:

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

Παράβαση/ανά
περίπτωση Μη τήρηση της
αναλογίας ατόμων/τ.μ. απόσταση
αξόνων
ομπρελών – ελάχιστη
απόσταση
μεταξύ
ξαπλωστρών

Υπηρεσίες
πάρκων Για επιχειρήσεις που
ψυχαγωγίας και παραλιών εκμεταλλεύονται
(μόνο για τις επιχειρήσεις επιφάνειες παραλιών έως
που
εκμεταλλεύονται δύο χιλιάδες (2000) τ.μ.
παραλίες)/93.29.11.00
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης
θαλάσσιων
λουτρών/93.29.11.02
Υπηρεσίες
μίσθωσης
ομπρελών
η
και
καθισμάτων
παραλιών
(πλαζ)/ 93.29.11.05

Κυρώσεις

1η παράβαση:
Διοικητικό
πρόστιμο
πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ
Αναστολή λειτουργίας
για
δεκαπέντε
(15)
εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο
που
κλιμακώνεται
αναλόγως του ποσοστού
υπέρβασης των ορίων του
άρθρου 1 ως εξής:
1-25%, επτά χιλιάδες
πεντακόσια (7.500) ευρώ
25%-50%,
εννιά
χιλιάδες
πεντακόσια
(9.500) ευρώ
50%-75%,
έντεκα
χιλιάδες (11.000) ευρώ
>75%,
δεκατρείς
χιλιάδες (13.000) ευρώ
-Αναστολή λειτουργίας
για είκοσι (20) εργάσιμες
ημέρες

Για επιχειρήσεις που
εκμεταλλεύονται
επιφάνειες παραλιών από
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1η παράβαση:

δύο χιλιάδες (2000) τ.μ. -Διοικητικό πρόστιμο
έως δέκα χιλιάδες (10000) επτά χιλιάδες (7.000)
τ.μ.
ευρώ
-Αναστολή λειτουργίας
για
δεκαπέντε
(15)
εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο
που
κλιμακώνεται
αναλόγως του ποσοστού
υπέρβασης των ορίων του
άρθρου 1 ως εξής:
1-25%, δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ
25%-50%,
δεκατρείς
χιλιάδες (13.000) ευρώ
50%-75%,
δεκαέξι
χιλιάδες (16.000) ευρώ
>75%, είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ
-Αναστολή λειτουργίας
για είκοσι (20) εργάσιμες
ημέρες
Για επιχειρήσεις που 1η παράβαση:
εκμεταλλεύονται
-Διοικητικό πρόστιμο
επιφάνειες παραλιών άνω δέκα χιλιάδες (10.000)
των
δέκα
χιλιάδων ευρώ
(10000) τ.μ.
-Αναστολή λειτουργίας
για
δεκαπέντε
(15)
εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο
που
κλιμακώνεται
αναλόγως του ποσοστού
υπέρβασης των ορίων του
άρθρου 1 ως εξής:
1-25%,
δεκατρείς
χιλιάδες (13.000) ευρώ
25%-50%,
δεκαέξι
χιλιάδες (16.000) ευρώ
50%-75%,
είκοσι
χιλιάδες (20.000) ευρώ
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>75%, είκοσι πέντε
χιλιάδες (25.000) ευρώ
-Αναστολή λειτουργίας
για είκοσι (20) εργάσιμες
ημέρες
Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

Παράβαση/ανά
περίπτωση

Κυρώσεις
παράβαση)

(για

κάθε

Δραστηριότητες
-Ανάπτυξη
1η παράβαση:
υπηρεσιών εστιατορίων τραπεζοκαθισμάτων στον -Διοικητικό πρόστιμο
και κινητών μονάδων χώρο λειτουργίας του δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ
εστίασης/56.10
καταστήματος.
-Αναστολή λειτουργίας
Δραστηριότητες παροχής -Πώληση
μη για
δεκαπέντε
(15)
ποτών /56.30
συσκευασμένων
εργάσιμες ημέρες
προϊόντων.
2η παράβαση:
-Πώληση αλκοολούχων
-Διοικητικό πρόστιμο
ποτών.
πέντε χιλιάδες (5.000)
-Αναμετάδοση
ευρώ
μουσικής.
-Αναστολή λειτουργίας
για είκοσι (20) εργάσιμες
ημέρες

2. Όταν η διαχείριση/εκμετάλλευση των παραλιών, ξαπλωστρών και ομπρελών
πραγματοποιείται από νομικό ή φυσικό πρόσωπο που φέρει τους ΚΑΔ:
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/56.10 και
δραστηριότητες παροχής ποτών/56.30 ισχύουν οι προϋποθέσεις και κυρώσεις της παρ.
1.
Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας για τη
διενέργεια ελέγχων, 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,
η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική
Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά
όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, το ένστολο
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το
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ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).
2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους,
ελέγχους κατόπιν καταγγελίας καθώς και από κοινού ελέγχους όπου απαιτείται,
ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη τους υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα
των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς
την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.
3. Οι άλλες αρμόδιες αρχές της περ. (α) της παρ. 1 που επιβάλλουν πρόστιμα σε
επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχετικών
κυρώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, μετά από την έκδοση της
σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή Αρχής, σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 4.
Άρθρο 4
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 3 μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου διενεργούν
ελέγχους για την τήρηση της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών
παραβάσεων.
2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των
αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς
λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.
3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά
όργανα Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, εφόσον συντρέχει
περίπτωση κατά το άρθρο 2. Αν η παράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής,
η επιδιδόμενη πράξη θυροκολλάται στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η παράβαση με την
παρουσία δυο εκ των οικείων ελεγκτικών οργάνων. Για την άρνηση παραλαβής και τη
θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα της
επιδιδόμενης πράξης. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση της Πράξης
Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει
τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει
το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων
πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται
υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής
Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της
υπηρεσίας απόφαση επί των αντιρρήσεων εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, στις
υπόλοιπες Αρχές της παρ. 1 του άρθρου 3, με απόφαση του Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας ή της Αρχής, συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός
σαράντα οκτώ (48) ωρών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα
συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει και επιβάλλει
τις κυρώσεις. Αν οι προβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι
διοικητικές πράξεις (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας όπου
προβλέπεται) από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή Αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική
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απόφαση. Εάν για τη διαπιστωθείσα παράβαση επιβάλλεται και αναστολή λειτουργίας,
αυτή άρχεται από την κοινοποίηση στον ελεγχόμενο της απορριπτικής απόφασης του
προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο 5
Επιβολή προστίμων
1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής για κάθε
παράβαση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα.
2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που τιτλοφορείται «Πράξη Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας», βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος
Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία
καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο Αριθμός
Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση και
αναγράφεται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Η πράξη συμπληρώνεται εις
τριπλούν από το όργανο ελέγχου. Ακολούθως, ένα (1) αντίγραφο επιδίδεται στον
ελεγχόμενο, ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας του ελεγχόμενου ή
της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή
αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια Αρχή, το οποίο αποτελεί
το νόμιμο τίτλο βεβαίωσης παράβασης.
3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμεται στα οικεία ελεγκτικά όργανα
με μέριμνα και ευθύνη των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας αρμόδιων
Αρχών.
4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα για
τη βεβαίωση της παράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επιχείρησης, όπως
ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ.
της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας
(Α.Δ.Τ.) ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και να προσκομίσει στο πλαίσιο
του ελέγχου, αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια
λειτουργίας του καταστήματος ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας του ή οποιοδήποτε
έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η επιφάνειά του. Σε περίπτωση που
ο ελεγχόμενος αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε
το όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 6
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων
1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα εξοφλούνται εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης
της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, μέσω ηλεκτρονικού
παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται, είτε απευθείας από την ιστοσελίδα
https://www.gsis.gr/ e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο/Οριζόντια παράβολα),
είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις Τράπεζες, είτε από
τη Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον
Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και
χρηματικές ποινές». Αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται
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ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της Πράξης Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας για την υποβολή αντιρρήσεων.
2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου αποστέλλεται από τις
αρμόδιες Αρχές, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή
κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής
Λειτουργίας, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να
βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α΄ 90).
Άρθρο 7
Αρχή ενημέρωσης του κοινού
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.
Άρθρο 8
Ισχύς
Η απόφαση αυτή ισχύει από τις 23 Μαΐου 2020 έως και την 1 Ιουνίου 2020.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
----------.----------

318. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. TT 4713 της
22/23.5.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής - άρση άδειας
χωροθέτησης και κατασκευής| (Β΄ 1986)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 8, 10 και 16 παρ. 3 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής 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 180/29.6.2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51).
β. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
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γ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
δ. Της υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.07.2019 (Β΄ 3107) κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου».
ε. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).
στ. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).
ζ. Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10).
η. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).
2. Την υπ΄ αριθμ. 52/10-03-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου «Άδεια χωροθέτησης και
κατασκευής» (Β΄ 834)
3. Το άρθρ. 1 περ. 28 της υπ΄ αριθμ. 2945/23-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών Μετανάστευσης και Ασύλου «Σύσταση Δομών Προσωρινής Υποδοχής
Πολιτών Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία» (Β΄
1016).
4. Την από 30-4-2020 έγγραφη εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής
Αιτούντων Άσυλο με αρ. πρωτ 106, «Ανάγκη άμεσης και επείγουσας έναρξης
απαραίτητων εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής στη θέση Αγρόκτημα Κλειδίου
Δήμου Σιντικής Π.Ε. Σερρών», με τα συνημμένα σχέδια και τεχνική έκθεση.
5. Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και την αναγκαιότητα για αποσυμφόρηση των
υφιστάμενων δομών υποδοχής και φιλοξενίας, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης
λήψης μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.
6. Τη με αριθμό 4674/22-05-2020 Έκθεση Οικονομικών Συνεπειών της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, από την οποία προκύπτει ότι για την κατασκευή της
εγκατάστασης της δομής προσωρινής υποδοχής ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη, η
οποία δεν δύναται να προσδιοριστεί επί του παρόντος.
Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής
1. Χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για την εγκατάσταση δομής
προσωρινής υποδοχής του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, δυναμικότητας 1.500 ατόμων,
σε γεωτεμάχιο εμβαδού 23.013,42 τετραγωνικών μέτρων, που αποτυπώνεται με τα
περιμετρικά κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-ΠΡ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Ω1-Ω2-Ω3-Ω4-Ω5-Α στο από Μαρτίου 2020 και με αριθμό Τ1
τοπογραφικό διάγραμμα, στη θέση Αγρόκτημα Κλειδίου, του Δήμου Σιντικής,
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
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Άρθρο 2
Άρση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής
Αίρεται από τη δημοσίευσης της παρούσας, η άδεια χωροθέτησης και κατασκευής
που χορηγήθηκε με το μόνο άρθρο της υπ΄ αριθμ. 52/10-3-2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και
Ασύλου για την εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 8 του ν.
4375/2016 στη θέση Αγρόκτημα Κλειδίου, Δήμου Σιντικής, Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών, «Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής» (Β΄834).
----------.---------319. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 4714 της
22/23.5.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής - άρση άδειας
χωροθέτησης και κατασκευής» (Β΄ 1986)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 8, 10 και 16 παρ. 3 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής 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 180/29.6.2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51).
β. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
γ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
δ. Της υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.07.2019 (Β΄ 3107) κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου»
ε. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).
στ. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).
ζ. Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10).
η. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).
2. Το άρθρο 1 περ. 18 της υπ΄ αριθμ. 2945/23-3-2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών Μετανάστευσης και Ασύλου «Σύσταση Δομών Προσωρινής
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Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή
προστασία» (Β΄ 1016).
3. Την υπ΄ αριθμ. 51/10-03-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου «Άδεια χωροθέτησης και
κατασκευής» (Β΄ 834).
4. Την από 30-4-2020 και με αριθμ. 105 έγγραφη εισήγηση του Γενικού Γραμματέα
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, για την άμεση και επείγουσα ανάγκη χορήγησης άδειας
χωροθέτησης και κατασκευής για την προετοιμασία της εγκατάστασης δομών του ν.
4375/2016 στη θέση Στρατόπεδο Γερακίνη Μαλακάσας, Δήμου Ωρωπού,
Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, με τα συνημμένα σχέδια και τεχνική έκθεση.
5. Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και την αναγκαιότητα για αποσυμφόρηση των
υφιστάμενων δομών υποδοχής και φιλοξενίας, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης
λήψης μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.
6. Τη με αριθμό 4675/22-05-2020 Έκθεση Οικονομικών Συνεπειών της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, από την οποία προκύπτει ότι για την κατασκευή της
εγκατάστασης της δομής προσωρινής υποδοχής ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη, η
οποία δε δύναται να προσδιοριστεί επί του παρόντος .
Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής
Χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για την εγκατάσταση δομής
προσωρινής υποδοχής του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, δυναμικότητας 1.500 ατόμων,
σε γεωτεμάχιο εμβαδού 60.008,01 τετραγωνικών μέτρων, που αποτυπώνεται με τα
περιμετρικά κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Α1-Β-Β1-Γ-Γ1-Δ-Α στο από
Απριλίου 2020 και με αριθμό Α1 τοπογραφικό διάγραμμα, στη θέση Στρατόπεδο
Γερακίνη Μαλακάσας, Δήμου Ωρωπού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής.
Άρθρο 2
Άρση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής
Αίρεται από τη δημοσίευσης της παρούσας, η άδεια χωροθέτησης και κατασκευής
που χορηγήθηκε με το άρθρο μόνο της υπ΄ αριθμ. 51/10-3-2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και
Ασύλου για την εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 8 του ν.
4375/2016 στη θέση Στρατόπεδο Γερακίνη Μαλακάσας, Δήμου Ωρωπού,
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής «Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής»
(Β΄834).
----------.----------
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320. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 4715 της
22/23.5.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής» (Β΄ 1986)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 8, 10 και 16 παρ. 3 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής 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 180/29.6.2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51).
β. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
γ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
δ. Της υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.07.2019 (Β΄ 3107) κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου».
ε. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).
στ. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).
ζ. Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10).
η. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).
θ. Το άρθρ. 1 περ. 9 της υπ΄ αριθμ. 2945/23-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών Μετανάστευσης και Ασύλου «Σύσταση Δομών Προσωρινής Υποδοχής
Πολιτών Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία» (Β΄
1016).
2. Την από 19-5-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 130 έγγραφη εισήγηση του
Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, «Ανάγκη άμεσης και επείγουσας
έναρξης απαραίτητων εργασιών χωροθέτησης στην επέκταση της υφιστάμενης δομής
φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών, στη θέση «Λουτρά Θερμοπυλών»,
Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας και την έναρξη των απαραίτητων συνολικά εργασιών κατασκευής
για την εγκατάσταση δομής του άρθρου 8 ν. 4375/2016», με τα συνημμένα σχέδια και
τεχνική έκθεση.
3. Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και την αναγκαιότητα για αποσυμφόρηση των
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υφιστάμενων δομών υποδοχής και φιλοξενίας, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης
λήψης μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.
4. Τη με αριθμό 4513/19-5-2020 Έκθεση Οικονομικών Συνεπειών της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, από την οποία προκύπτει ότι για την κατασκευή της
εγκατάστασης της δομής προσωρινής υποδοχής ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη, η
οποία δεν δύναται να προσδιοριστεί επί του παρόντος .
Άρθρο μόνο
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής
Χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής σε γεωτεμάχιο που αποτυπώνεται με
τα περιμετρικά αριθμητικά στοιχεία 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-3334-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-5859-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-199-198-197-19 στο από
Απριλίου 2020 και με αριθμό Τ1 τοπογραφικό διάγραμμα, εμβαδού 38.147,28 για την
εγκατάσταση δομής προσωρινής υποδοχής του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, στη θέση
«Λουτρά Θερμοπυλών», Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών Δήμου Λαμιέων, Π.Ε.
Φθιώτιδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
----------.---------321. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 4722 της
22/23.5.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής» (Β΄ 1986)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 8, 10 και 16 παρ. 3 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής 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 180/29.6.2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51).
β. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
γ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
δ. Της υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.07.2019 (Β΄ 3107) κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου».
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ε. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).
στ. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).
ζ. Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10).
η. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).
2. Την από 30-4-2020 και με αριθμ. 131 έγγραφη εισήγηση του Γενικού Γραμματέα
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, «Ανάγκη άμεσης και επείγουσας έναρξης απαραίτητων
εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής στη θέση «ΚΑΣΤΕΛΙΑ», στον οικισμό
Αργένου, Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας, Δήμο Δυτικής Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου για την εγκατάσταση Δομής του άρθρου 8 του ν. 4375/ 2016», με τα
συνημμένα σχέδια και τεχνική έκθεση.
3. Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και την αναγκαιότητα για αποσυμφόρηση των
υφιστάμενων δομών υποδοχής και φιλοξενίας, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης
λήψης μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.
4. Τη με αριθμό 4721/22-5-2020 Έκθεση Οικονομικών Συνεπειών της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, από την οποία προκύπτει ότι: για τη μίσθωση των
γεωτεμαχίου προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού συνολικού
ποσού 33.600,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 2020, ενώ για την κατασκευή της
εγκατάστασης της δομής προσωρινής υποδοχής ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη η
οποία δεν δύναται να προσδιοριστεί επί του παρόντος.
Άρθρο μόνο
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής
Χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για την εγκατάσταση δομής
προσωρινής υποδοχής του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, σε γεωτεμάχιο που
αποτυπώνεται στο από Σεπτεμβρίου 2017 και με αριθμό Τ2 τοπογραφικό διάγραμμα,
με τα περιμετρικά στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9- Α10-Α11-Α12-Α13Α14Α15-Α16-Α17-Α18-Α19-Α20-Α21-Α22-Α23-Α24-Α25-Α26-Α27-Α28-Α29Α30-Α31-Α32-Α33-Α34-Α35-Α36-Α37-Α38-Α39-Α40-Α41-Α42-Α43-Α44-Α45Α46-Α47-Α48-Α49-Α50-Α51-Α52-Α1, εμβαδού 35.002,50 τετραγωνικών μέτρων,
στη θέση «ΚΑΣΤΕΛΙΑ», στον οικισμό Αργένου, Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας, Δήμο
Δυτικής Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
----------.----------
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322. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32008
της 23/23.5.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και
31.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1987)
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. ζ΄ και η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4682/ 2020 (Α΄ 76),
β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76),
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. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄
7),
η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151),
ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ια. της υπ΄ αρ. 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),
ιβ. της υπ΄ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄
3053),
ιγ. της υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση
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αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη»
(Β΄ 3099),
2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27813/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών «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).
3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29110/9.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών «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).
4. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30608/16.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών «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).
5. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30869/18.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της
Δ1α/Γ.Π.οικ.30608/16.5.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 1868) ως προς την
κατ' εξαίρεση λειτουργία του αναβατήρα (τελεφερίκ) της νήσου Θήρας, για το χρονικό
διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020» (Β΄ 1909).
6. Την υπ΄ αρ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της
διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού 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).
7. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που
καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους
ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σε συνδυασμό προς τη σταδιακή επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
8. Τις από 2.5.2020 και 22.5.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
9. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.32006/23.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
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έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και
31.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 22.5.2020 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. Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (ΚΑΔ 5510).
2. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής
λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).
3. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα
οχήματα (ΚΑΔ 5530).
4. Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου, εκτός εάν διαθέτει ανεξάρτητη
για το κοινό είσοδο (ΚΑΔ 56.10.11.02).
5. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο (ΚΑΔ 56.10.19.04).
6. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο γηπέδου (ΚΑΔ
56.10.19.05).
7. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου η κινηματογράφου
(ΚΑΔ 56.10.19.06).
8. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις, όχι από κινητές
καντίνες (ΚΑΔ 56.10.19.09).
9. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).
10. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ
56.29.20.02).
11. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56.29.20.04).
12. 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 56.29.20.05).
13. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες παροχής ποτών
(ΚΑΔ 56.30.10.00), β) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ (ΚΑΔ
56.30.10.04), γ) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και
μηχανικά παιχνίδια (ΚΑΔ 56.30.10.06), δ) τις υπηρεσίες που παρέχονται από
καφετέρια (ΚΑΔ 56.30.10.07), ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με
διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ιντερνέτ καφέ) [ΚΑΔ 56.30.10.0] και στ) τις
υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο (ΚΑΔ:56.30.10.14) [ΚΑΔ
5630].
14. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914).
15. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230).
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16. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή
καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10) και β) τις
υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11)
[ΚΑΔ 8810].
17. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002), καθώς
και εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (συναυλίες και
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) [ΚΑΔ 9004], εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που
αφορούν πρόβες ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικά
γυρίσματα.
18. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).
19. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).
20. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών (ΚΑΔ 9103).
21. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο,
χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών
με αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ 92.00.13), β) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε
απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.14), γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών
(ΚΑΔ 92.00.19), δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ
92.00.21) και ε) άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ 92.00.29) [ΚΑΔ 9200].
22. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων εξαιρουμένων των υπηρεσιών πίστας
καρτ (93.11.10.04) [ΚΑΔ 9311].
23. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312).
24. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).
25. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται
με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές
δραστηριότητες (ΚΑΔ 93.19.13.03) [ΚΑΔ 9319].
26. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).
27. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329), εξαιρουμένων
του τομέα των παράλιων (ΚΑΔ 93.29.11.00) και των υπηρεσιών μίσθωσης ομπρελών
ή/και καθισμάτων (πλαζ) [ΚΑΔ 93.29.11.05].
28. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93.29.19.05).
29. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94.99.16.01), με
εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και
πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες
διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής.
30. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94.99.16.02).
31. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών
διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), β) υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων
μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας με εξαίρεση τη σωματική άσκηση) (ΚΑΔ
96.04.10.02), γ) υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος
(αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06)
[ΚΑΔ 9604].
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32. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96.09.19.06).
33. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96.09.19.09).
34. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96.09.19.12).
35. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96.09.19.17).
Άρθρο 2
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας αναβατήρων (τελεφερίκ)
1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και
31.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 22.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό
του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των αναβατήρων (τελεφερίκ).
2. Από την απαγόρευση της παρ. 1 εξαιρείται ο αναβατήρας (τελεφερίκ) της νήσου
Θήρας, ο οποίος, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020,
επιτρέπεται να λειτουργεί υπό τους ειδικότερους κανόνες της παρ. 3.
3. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση δύο (2) δρομολογίων την ημέρα του αναβατήρα
(τελεφερίκ) της παρ. 2 και ειδικότερα ενός πρωινού από Φηρά ως Όρμο Φηρών και
ενός απογευματινού από Όρμο Φηρών ως Φηρά, με δυνατότητα επιβίβασης έως δύο
(2) ατόμων ανά καμπίνα. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του τελεφερίκ,
καθώς και εντός των καμπίνων, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν
μη ιατρική μάσκα προστασίας. Οι επιβάτες των καμπίνων υποχρεούνται να
συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού που επιφορτίζεται με τα
καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των εργαζομένωνεπιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η
ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού. Ο δήμος Θήρας οφείλει να
λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του τελεφερίκ, την
αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών σωστής υγιεινής, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
4. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του παρόντος, επιβάλλεται για
κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο
εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 3
Κατ΄ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων
1. Κατ΄ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, από
τις 25.5.2020 επιτρέπεται:
α) Η λειτουργία όλων των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων
και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο
με ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) από αθλητές σωματείων,
Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών
(Α.Α.Ε.) και αθλούμενους ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και
31.12.2007) και με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο
Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι αθλητές όλων
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των προ-ολυμπιακών και των εθνικών ομάδων κάνουν χρήση των παραπάνω
αθλητικών εγκαταστάσεων κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα.
β) Η λειτουργία όλων των κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων
και η χρήση τους για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο με ατομικές
προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) αποκλειστικά και μόνον από αθλητές
σωματείων, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε. ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως
και 31.12.2007) και με τους όρους και τους περιορισμούς, που αναφέρονται στο
Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι αθλητές όλων
των προ-ολυμπιακών και των εθνικών ομάδων κάνουν χρήση των παραπάνω
αθλητικών εγκαταστάσεων κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα.
γ) Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων σε όλους τους δημόσιους και
ιδιωτικούς χώρους αδιακρίτως νομικής προσωπικότητας, που διαθέτουν νόμιμη άδεια
λειτουργίας για τα αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, κρίκετ, ιππασία, σκοποβολή,
τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και
ορειβασία - αναρρίχηση και η χρήση τους από αθλητές και αθλούμενους ηλικίας
δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και 31.12.2007) αποκλειστικά και μόνο
για προπονητικούς σκοπούς.
δ) Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους εν ενεργεία διαιτητές ομαδικών
αθλημάτων.
ε) Η λειτουργία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα: ιστιοπλοΐα,
κωπηλασία, κανόε-καγιάκ, όρθια σανιδοκωπηλασία (SUP), κυματολίσθηση με σανίδα
(surf) και θαλάσσιο σκι, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών αποκλειστικά
και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από αθλούμενους, ηλικίας δεκατριών (13) ετών
και άνω (γεννημένους έως και 31.12.2007). Στην ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας τα
σημεία εκκίνησης και τερματισμού ορίζονται υποχρεωτικά στις περιοχές μόνιμου
ελλιμενισμού των σκαφών.
2. Επιτρέπονται οι ομαδικές προπονήσεις των αθλητών των ομάδων των
Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), που μετέχουν στο επαγγελματικό
πρωτάθλημα της ΑΙ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League l).
3. Όσοι είναι υποψήφιοι για να εισαχθούν είτε με το σύστημα των Πανελληνίων
Εξετάσεων σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΕΦΑΑ, παραγωγικές σχολές
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού),
είτε κατόπιν προκήρυξης οποιουδήποτε διαγωνισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας, δύνανται να κάνουν χρήση των ανοικτών και κλειστών
αθλητικών εγκαταστάσεων και των κολυμβητηρίων, με τους όρους και περιορισμούς
των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1.
4. Επιτρέπεται η χρήση των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από άτομα με
αναπηρίες, καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση η
παρουσία συνοδού. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να έχει συνταγογραφηθεί η
κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας και να προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση
που επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική
περίοδο.
5. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 η χρήση
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες πρόσβασης και ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής
Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και τις τυχόν
ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής
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που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και είναι
διαθέσιμες στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α.
6. Για τη λειτουργία και τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των
κολυμβητηρίων, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, επιτρέπεται στα αθλητικά
σωματεία, τα Τ.Α.Α., τις Α.Α.Ε. και τους εν γένει αθλητικούς φορείς η απασχόληση
του αναγκαίου προσωπικού.

Άρθρο 4
Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 25.5.2020 έως και 31.5.2020,
ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες:
1. Απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων των υποκατηγοριών δραστηριότητας
ΚΑΔ 5610 και ΚΑΔ 5630, εφόσον δεν διαθέτουν υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο. Η
έννοια του υπαίθριου και του ημιυπαίθριου χώρου καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών κατ΄ εφαρμογή του άρθρου
τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
90).
2. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του
άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας.
3. Επιτρέπεται οποιασδήποτε εργασία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«HELEXPO ΑΕ» που απαιτείται για την οργάνωση των λειτουργιών της, την
αναβάθμιση και συντήρηση των υποδομών της.
4. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2.
Άρθρο 5
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση
παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, για τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ΄ αρ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των
παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού
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).
Άρθρο 6
Αρχή ενημέρωσης του κοινού
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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.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα και στο πλαίσιο της
άσκησης με επαρκή απόσταση ασφαλείας, δίνεται παρακάτω ο μέγιστος αριθμός
αθλουμένων ανά εγκατάσταση, ο οποίος θα επικαιροποιείται με νεότερες οδηγίες και
με βάση τα νέα επιστημονικά στοιχεία και το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο της
Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την πορεία της
εξέλιξης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19:

ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΙΒΟΥ

80 άτομα κατ΄ ανώτατο όριο (εντός του
σταδίου)

ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Γήπεδο διαστάσεων 11 Χ 11

60 άτομα κατ' ανώτατο όριο (εντός του
γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας)

Γήπεδο διαστάσεων 7 X 7

30 άτομα κατ΄ ανώτατο όριο (εντός του
γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας)

Γήπεδο διαστάσεων 5 X 5

20 άτομα κατ΄ ανώτατο όριο (εντός του
γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας)

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ανοικτά γήπεδα
καλαθοσφαίρισης/πετοσφαίρισης/
χειροσφαίρισης

20 άτομα κατ' ανώτατο όριο (εντός του
γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου)

Λοιπές ανοικτές αθλητικές
εγκαταστάσεις έως 600 τ.μ.

1 άτομο ανά 25 τ.μ.

Λοιπές ανοικτές αθλητικές
εγκαταστάσεις άνω των 600 τ.μ.

• 1 άτομο ανά 25 τ.μ. για τα πρώτα 600
τ.μ. και
• 1 άτομο ανά 50 τ.μ. για τα άνω των
600 τ.μ.

Κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια

1 άτομο ανά 30 τ.μ. (εντός του γηπέδου
και του περιβάλλοντος χώρου)

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25

Έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 60 άτομα
συνολικά
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Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20

Έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 48 άτομα
συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25

Έως 3 άτομα ανά διαδρομή ή 40 άτομα
συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15

Έως 3 άτομα ανά διαδρομή ή 20 άτομα
συνολικά

ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25

Έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 40 άτομα
συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20

Έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 32 άτομα
συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25

Έως 2 άτομα ανά διαδρομή ή 25 άτομα
συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15

Έως 2 άτομα ανά διαδρομή ή 12 άτομα
συνολικά

ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΛΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
Επιτρέπεται η χρήση μπάλας ή
ΟΡΓΑΝΩΝ
οποιουδήποτε
άλλου
οργάνου
απαραίτητου για τη διεξαγωγή του
αθλήματος στο πλαίσιο αποκλειστικά
και μόνο ατομικής προπόνησης, με
σκοπό τη βελτίωση της ατομικής
τεχνικής.

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

323. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009 της 23/23.5.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 1988)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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α. των άρθρων εικοστού έκτου και τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),
γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64) που
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),
δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192),
στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ζ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ι. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ια. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151),
ιβ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26),
ιγ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιδ. της 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
ιε. της υπ΄ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009),
ιστ. της υπ΄ αρ. 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 υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27815/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών
«Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες
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υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1647).
3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29114/10.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Υποδομών και Μεταφορών «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΄ 1780).
4. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30612/16.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και
Υποδομών και Μεταφορών «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΄ 1869).
5. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/30.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών ««Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και
κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017
(Α΄ 171), για το 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).
6. Τις από 13.5.2020, 16.5.2020 και 20.5.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων, προκειμένου να προστατευθεί η
δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο
επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
8. Την υπ΄ αρ. Β1α,Β2α/οικ.32007/23.5.2020 βεβαίωση της Διεύ θυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο
πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την
προσέλευση των καταναλωτών, των ακόλουθων αποστάσεων:
(Ακολουθεί Πίνακας)
2. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών
επιχειρήσεων πάσης φύσεως που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη
απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.

163

3. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών των υπαίθριων αγορών
της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον
ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
Άρθρο 2
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων - Κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται,
ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από
δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
(Ακολουθεί Πίνακας)
2. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1,
επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.
3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται για
κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο
εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 3
Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς
1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς
και εντός των οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται
να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
ισχύει επίσης για τον οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης.
2. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς υποχρεούνται να συμμορφώνονται
προς τις υποδείξεις του μονίμου και εκτάκτου προσωπικού των συγκοινωνιακών
φορέων, που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και
υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και
να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού.
3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 4
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης
με οδηγό
1. Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και
επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών, πλέον του οδηγού.
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2. Για επιβατηγά οχήματα οκτώ (8) ή (9) θέσεων, δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής
Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν.
4093/2012, επιτρέπεται η μεταφορά τεσσάρων (4) επιβατών πλέον του οδηγού.
3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου
επιβατών, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανήλικα
τέκνα τους.
4. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 3, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής
μάσκας προστασίας, τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό.
5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €), τόσο
στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.
Άρθρο 5
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα
1. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά (7) θέσεων,
επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών πλέον του οδηγού.
2. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων
ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), επιτρέπεται η μεταφορά τεσσάρων (4) επιβατών πλέον του
οδηγού.
3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και για τα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και
τύπου Βαν οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ.
61512/2900/11.12.2002 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1548).
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου
επιβατών, μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα τέκνα τους.
Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής της
προϋπόθεσης γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου
εγγράφου (διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης).
5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) τόσο
στον οδηγό του οχήματος όσο και στους επιβάτες.
Άρθρο 6
Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής
χρήσης
1. Σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και υπεραστικών
ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών,
τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού
ή κλειστού τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία
δημοτικής συγκοινωνίας, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού
50% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά
όχημα/συρμό.
2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται σε κάθε επιβάτη
πέραν του ποσοστού της παρ. 1, καθώς και στον οδηγό του οχήματος/συρμού, με
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αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ.
3. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής, καθώς και εντός των οχημάτων και
συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα
προστασίας. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ.
Άρθρο 7
Ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών
1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών, κατά παρέκκλιση των άρθρων
4 έως 6 της παρούσας, εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας του παρόντος
άρθρου.
2. α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες
αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και
την αναγκαία χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.
β. Κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου αντιστοιχεί σε έναν μαθητή, ώστε
συνολικά να επιτυγχάνεται το ήμισυ της πληρότητας του οχήματος.
γ. Τα οχήματα μεταφοράς μαθητών, με την εξαίρεση των οχημάτων της παρ. 5,
απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών
τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα
υποχλωριώδους νατρίου 0,1% (διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι 9 μέρη νερό και 1 μέρος
χλωρίνης), ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.
3. Οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, συνοδοί,
εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.
4. Ειδικώς για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν
καθίσματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των μέτρων της παρ. 2.
5. Ειδικώς στην περίπτωση της μεταφοράς μαθητών με τα επιβατηγά οχήματα των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 [δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και
ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό], η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας
τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση
παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζεται η παρ. 5 του
άρθρου 4.
Άρθρο 8
Μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές μετακινήσεις
1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη
διάρκεια όλων των αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, το προσωπικό
και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.
2. Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου και
έκτακτου προσωπικού των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιριών που
επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των
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επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η
ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή προς αποφυγή συνωστισμού.
3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 9
Μέτρα προστασίας στα επιβατηγά και επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία που
εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές
1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων των επιβατηγών
και επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές,
διασφαλίζεται η μεταφορά κατ΄ ανώτατο όριο του πενήντα τοις εκατό (50%) του
συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή του πενήντα πέντε τοις εκατό (55%)
εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι
(1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά. Στις καμπίνες επιβατών και
πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι είτε
συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους,
σε διαφορετική δε περίπτωση ένας (1) μεμονωμένος επιβάτης και δυο (2) μέλη
πληρώματος, αντιστοίχως.
2. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος των πλοίων υποχρεούνται,
πριν την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των
επιβατών, να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά - οχηματαγωγά
πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην
ιστοσελίδα
του
Υπουργείου
Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής
Πολιτικής
(https://www.ynanp.gr/el/).
3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 10
Κανόνες λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων
στον τομέα του πολιτισμού
Στους αρχαιολογικούς χώρους, φορείς και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, η λειτουργία των οποίων είχε
απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι διοικήσεις τους
οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων αποστάσεων:
(Ακολουθεί Πίνακας)
Άρθρο 11
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα
του πολιτισμού - κυρώσεις
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1. Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και που δεν
τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό
διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της
αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ
και από εκατό (100) έως διακόσια (200) ευρώ για παράβαση φυσικού προσώπου,
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
(Ακολουθεί Πίνακας)
2. Στα φυσικά πρόσωπα τα οποία επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους και δεν
τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και τα υγειονομικά μέτρα προστασίας, επιβάλλεται
για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο
εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 12
Κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και των προβών ζωντανών
θεαμάτων, ακροαμάτων, καθώς και μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους
αρχαιολογικούς χώρους
1. Η λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και η διεξαγωγή προβών
ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικών γυρισμάτων γίνονται
σύμφωνα με την από 6.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές εξειδικεύονται και
κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Οι προϊστάμενοι των Περιφερειακών Yπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας και
προφύλαξης εργαζομένων και επισκεπτών, σύμφωνα με την παρούσα και τις οδηγίες
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο 13
Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
1. Στις σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, κατά τη
θεωρητική εκπαίδευση, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να τηρούν απόσταση ενάμισι (1,5)
μέτρου εντός των κλειστών χώρων. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης
μπορούν να επιβαίνουν στα σκάφη μήκους έως και έξι (6) μέτρων έως τρία (3) άτομα
και στα μεγαλύτερα σκάφη έως τέσσερα (4) άτομα.
2. Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, κατά τη θεωρητική εκπαίδευση που
πραγματοποιείται εντός των κλειστών χώρων, εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ.
1.
3. Δεν επιτρέπεται να παρέχονται καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής σε άτομα που
παρουσιάζουν συμπτώματα ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Εφόσον οι εκπαιδευόμενοι,
καθώς και οι λοιποί χρήστες καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής χρησιμοποιούν τις
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ίδιες καταδυτικές συσκευές, τα επιστόμια και οι σωλήνες πρέπει να αποστειρώνονται
επαρκώς, κάθε φορά που αλλάζουν εκπαιδευόμενο/χρήστη.
4. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και οι
επιχειρήσεις εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών ακολουθούν
τους περιορισμούς περί αριθμού επιβαινόντων που ισχύουν για τα σκάφη αναψυχής,
εκτός εάν πρόκειται για άτομα της ίδιας οικογένειας.
5. Στις γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή
υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που διενεργούνται σε κλειστό χώρο, μεταξύ
των εκπαιδευομένων τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου.
6. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 14
Μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών και χώρων
συνάθροισης κοινού
1. Στα νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα πάσης φύσεως τηρείται, με
ευθύνη του οικείου Διευθυντή, ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των
ατόμων. Στους ίδιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας από το
προσωπικό και μη ιατρικής μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες.
2. Στις δημόσιες υπηρεσίες πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου
Προϊσταμένου, ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων. Η
εξυπηρέτηση κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου
ραντεβού.
3. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς, που δεν
καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη της παρούσας τηρείται ελάχιστη απόσταση
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης χρήσης μάσκας, σύμφωνα με το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Για κάθε παράβαση
των κανόνων ελάχιστης απόστασης και αναλογίας του παρόντος επιβάλλεται, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ.
Άρθρο 15
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσης για τη
διενέργεια ελέγχων, 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,
η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική
Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά
όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, το ένστολο
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προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το
ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).
2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους
και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη τους
υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων
φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο
έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.
3. Οι άλλες αρμόδιες αρχές της περ. (α) της παρ. 1 που επιβάλλουν πρόστιμα σε
επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχετικών
κυρώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, μετά από την έκδοση της
σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή Αρχής, σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 16.
Άρθρο 16
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 15 μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου διενεργούν
ελέγχους για την τήρηση της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών
παραβάσεων.
2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των
αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς
λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.
3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά
όργανα Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, εφόσον συντρέχει
περίπτωση κατά το άρθρο 2. Αν η παράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής,
η επιδιδόμενη πράξη θυροκολλάται στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η παράβαση με την
παρουσία δυο εκ των οικείων ελεγκτικών οργάνων. Για την άρνηση παραλαβής και τη
θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα της
επιδιδόμενης πράξης. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση της Πράξης
Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει
τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει
το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων
πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται
υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής
Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της
υπηρεσίας απόφαση επί των αντιρρήσεων εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, στις
υπόλοιπες Αρχές της παρ. 1 του άρθρου 15, με απόφαση του Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας ή της Αρχής, συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός
σαράντα οκτώ (48) ωρών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα
συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει και επιβάλλει
τις κυρώσεις. Αν οι προβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι
διοικητικές πράξεις (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας όπου
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προβλέπεται) από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή Αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική
απόφαση. Εάν για τη διαπιστωθείσα παράβαση επιβάλλεται και αναστολή λειτουργίας,
αυτή άρχεται από την κοινοποίηση στον ελεγχόμενο της απορριπτικής απόφασης του
προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο 17
Επιβολή προστίμων
1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής για κάθε
παράβαση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα.
2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που τιτλοφορείται «Πράξη Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας», βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος
Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία
καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο Αριθμός
Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση και
αναγράφεται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Η πράξη συμπληρώνεται εις
τριπλούν από το όργανο ελέγχου. Ακολούθως, ένα (1) αντίγραφο επιδίδεται στον
ελεγχόμενο, ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας του ελεγχόμενου ή
της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή
αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια Αρχή, το οποίο αποτελεί
το νόμιμο τίτλο βεβαίωσης παράβασης.
3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμεται στα οικεία ελεγκτικά όργανα
με μέριμνα και ευθύνη των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 15 της παρούσας αρμόδιων
Αρχών.
4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα για
τη βεβαίωση της παράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επιχείρησης, όπως
ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ.
της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας
(Α.Δ.Τ.) ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και να προσκομίσει στο πλαίσιο
του ελέγχου, αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια
λειτουργίας του καταστήματος ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας του ή οποιοδήποτε
έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η επιφάνεια του. Σε περίπτωση που
ο ελεγχόμενος αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε
το όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 18
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων
1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα εξοφλούνται εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης
της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, μέσω ηλεκτρονικού
παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται, είτε απευθείας από την ιστοσελίδα
https://www.gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο/Οριζόντια παράβολα), είτε
από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις Τράπεζες, είτε από τη
Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό
Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».
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Αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
που αναγράφεται στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής
Λειτουργίας για την υποβολή αντιρρήσεων.
2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου αποστέλλεται από τις
αρμόδιες Αρχές, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή
κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής
Λειτουργίας, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να
βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α΄ 90).
Άρθρο 19
Αρχή ενημέρωσης του κοινού
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.
(Ακολουθούν Παραρτήματα
-Υπόδειγμα Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας
-Υπόδειγμα αποστολής κυρώσεων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
του Καταναλωτή
-Σχεδιαγράμματα διαφόρων διατάξεων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων
-Προδιαγραφών διαχείρισης τροφίμων από το προσωπικό)
Άρθρο 20
Ισχύς
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 25 Μαΐου 2020 έως τις 31 Μαΐου 2020.
----------.----------

324. NOMOΣ υπ΄ αριθμ. 4688 της 24/24.5.2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού,
διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101 Επανεκτ.)
Άρθρο 47
Χρονική περίοδος δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών
Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, για το έτος 2020, η υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσώστη σε οργανωμένες
ή μη παραλίες, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999
(Α΄ 211), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67), ισχύει για τη
χρονική περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, από
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ώρες 10:00 έως 18:00, κατ΄ ελάχιστον. Η ελάχιστη χρονική περίοδος και το ελάχιστο
εύρος των ωρών του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να μεταβάλλονται με απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την περιφέρεια δικαιοδοσίας
όλων των Λιμενικών Αρχών της Χώρας για το 2020. Κατ΄ εξαίρεση, η υποχρέωση του
εδαφίου α΄ αρχίζει και πριν την 1η.7.2020, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών
παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αιγιαλού-παραλίας (λουτρική εγκατάσταση) και
της ανάθεσης ναυαγοσωστικής κάλυψης των χώρων σε νομίμως λειτουργούσες σχολές
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 60
Υγειονομικά πρωτόκολλα τουριστικών επιχειρήσεων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού και του κατά περίπτωση
συναρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το
καθοριζόμενο ως αναγκαίο χρονικό διάστημα, εκδίδονται ειδικά πρωτόκολλα
υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) κατά παρέκκλιση των ισχυόντων
όρων λειτουργίας τους. Εντός της κοινής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου
ορίζονται οι ειδικοί όροι λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων βάσει των ειδικών
πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, το χρονικό διάστημα ισχύος των όρων των
ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, καθώς και το πεδίο εφαρμογής των
ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου.
2. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τους όρους των ειδικών
πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση,
με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια
(500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, καθώς και αναστολή λειτουργίας της
τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90)
ημέρες.
3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1 και τη
διαπίστωση των παραβάσεων είναι οι κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες
Τουρισμού, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, η Ελληνική Αστυνομία, η
Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και η
Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Αρμόδιες αρχές
για την επιβολή του διοικητικού προστίμου, καθώς του διοικητικού μέτρου της
αναστολής λειτουργίας είναι οι κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες
Τουρισμού.
4. Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 2,
αναλόγως του βαθμού διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, η εφαρμοστέα διαδικασία
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
5. Αστική ευθύνη των τουριστικών επιχειρήσεων, έναντι οιουδήποτε προσώπου,
σχετιζόμενη αμέσως ή εμμέσως με τον κορωνοϊό COVID-19, δεν προκύπτει, σε
περίπτωση κατά την οποία, οι τουριστικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τους όρους των
ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου του παρόντος. Ο ζημιωθείς φέρει το
βάρος αποδείξεως της ζημίας που υπέστη και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της μη
προσήκουσας εφαρμογής των όρων των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού
περιεχομένου του παρόντος και της ζημίας.
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Άρθρο 65
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)
1. Έως τις 30.11.2020, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι
αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν.
3028/2002 (Α΄ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να
παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης
κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο
ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό
την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.
Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της
αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού
τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και
πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί
να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται
κατ΄ εφαρμογή των προβλεπομένων στην παρ. 5 του άρθρου 13 του 24.9/20.10.1958
βασιλικού διατάγματος (Α΄ 171). Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους
λαμβάνει χώρα ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το
τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς
κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του ως άνω βασιλικού
διατάγματος. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών
κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
2. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 13 του 24.9/20.10.1958 βασιλικού
διατάγματος, για τη χορήγηση της αδείας χρήσης πρόσθετου χώρου λαμβάνονται
υπόψη, ιδίως, η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχημάτων, καθώς και η προστασία των
διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ), βάσει των
διατάξεων της υπ΄ αριθμ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 2621). Σε κάθε περίπτωση, κατά την ανάπτυξη των
τραπεζοκαθισμάτων, καθώς και οποιωνδήποτε κινητών κατασκευών σκίασης σε
κοινόχρηστους χώρους, πρέπει να εξασφαλίζεται και κατά την ανάπτυξη των
τραπεζοκαθισμάτων η λωρίδα ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και
πενήντα εκατοστών (1,50 μ.). Δεν επιτρέπεται ο παραχωρημένος επιπρόσθετος χώρος
που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα να επικαλύπτει τυχόν κατασκευασμένο,
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οδηγό όδευσης τυφλών.
Επιπλέον, λαμβάνεται μέριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία
εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Σε καμία περίπτωση οι
προσωρινές διαμορφώσεις δεν εμποδίζουν τις εισόδους/εξόδους των παρόδιων
κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, τις απορροές των
ομβρίων και τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από την
κείμενη νομοθεσία.
3. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου
χώρου, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών
χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των
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τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%). Εφόσον δεν
είχε χορηγηθεί αρχικά άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, είναι δυνατή η χορήγηση
κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, άδειας για την ανάπτυξη αριθμού
τραπεζοκαθισμάτων ίσου με την επιβαλλόμενη μείωση στον εσωτερικό ή αύλιο χώρο
ή στο προκήπιο του καταστήματος.
4. Με απόφαση του οικείου Δημάρχου είναι δυνατή η συγκρότηση συνεργείων
ελέγχου για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας για τη λειτουργία των ΚΥΕ,
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια ηχοστάθμης από
τη χρήση μουσικής, τα οποία αποτελούνται από δημοτικούς υπαλλήλους και
προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον λειτουργεί Υπηρεσία Δημοτικής
Αστυνομίας στον οικείο δήμο. Ελεγκτικές αρμοδιότητες άλλων Υπηρεσιών και
Φορέων δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος. Με όμοια απόφαση
συγκροτούνται συνεργεία από υπαλλήλους του οικείου δήμου για την αφαίρεση και
περισυλλογή αντικειμένων πάσης φύσεως επί του αυθαιρέτως καταληφθέντος
κοινόχρηστου χώρου. Στο προσωπικό των συνεργείων της παρούσας καταβάλλεται
αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
5. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των με την παρ. 1 παραχωρηθέντων
κοινόχρηστων χώρων, επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, σε βάρος του
παραβάτη πρόστιμο ίσο με το τέλος που αναλογεί στην παράνομη χρήση. Με μέριμνα
του οικείου δήμου απομακρύνονται αμέσως τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα ή τυχόν
άλλα αντικείμενα. Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός τριών (3) μηνών,
αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή
λειτουργίας του καταστήματος για τρεις (3) μήνες.
6. Κατά το διάστημα προσωρινής διακοπής λειτουργίας ΚΥΕ για λόγους
αναγόμενους σε παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν είναι δυνατή η ίδρυση και
έναρξη λειτουργίας άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ίδια
τοποθεσία.
7. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που
συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα,
προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την
εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης. Με
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας,
η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ν. 2696/1999, Α΄ 57) και του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), και ύστερα από
μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων
σε οδούς αρμοδιότητάς τους, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο
της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την
προϋπόθεση
ακώλυτης
διέλευσης
οχημάτων
άμεσης
ανάγκης
και
διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑμεΑ. Με όμοια
απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών,
προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών
ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα
τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας. Οι αποφάσεις της
περίπτωσης αυτής ισχύουν μέχρι 30.11.2020.
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325. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 2231.3/30019/2020 της 21/24.5.2020 «Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής
επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στα Κέντρα Επιμόρφωσης
Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ - PH/ΡΕ), στις Δημόσιες Σχολές
Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.)
και
στη
Δημόσια
Σχολή
Μετεκπαίδευσης
Θαλαμηπόλων
Ε.Ν.
(ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ)» (Β΄ 1992)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
β) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
γ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
δ) Της αριθ. 2231.3-1/422/2015/04.09.2015 «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών
Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)»
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1969), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ε) Της αριθ. Μ 2115.13/3/96/11.11.1996 «Κύρωση Κανονισμού Εκπαίδευσης των
Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων»
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1081), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
στ) Της αριθ. 80302/1602/87/15.10.1987 «Κύρωση Κανονισμού Εκπαίδευσης
Δημόσιας Σχολής Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Ε.Ν.» υπουργικής απόφασης (Β΄
595), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 30.3.2020
ΠΝΠ (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), η εκπαιδευτική
διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών
Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ - PH/ΡΕ), στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού
Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και στη Δημόσια
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Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Ε.Ν. (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ/ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ),
δύναται να υλοποιείται με εξ αποστάσεως διδασκαλία με την μορφή της σύγχρονης
ή/και της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.
2. Η ως άνω διάταξη επιτρέπει στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού
Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ - PH/ ΡΕ), στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού
Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και στη Δημόσια Σχολή
Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Ε.Ν. (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ), να
προβούν άμεσα σε εξ αποστάσεως κατάρτιση. Για την επίτευξη του καλύτερου
δυνατού αποτελέσματος, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θέτει στη
διάθεση των διδασκόντων και των σπουδαστών/-στριών:
-Υπηρεσία σύγχρονης τηλεκατάρτισης με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας
Microsoft Teams σε ακαδημαϊκή δωρεάν έκδοση, παραμετροποιημένη για την κάλυψη
των εκπαιδευτικών αναγκών, με δυνατότητα για τηλεδιάσκεψη, ταυτόχρονες
ανταλλαγές ψηφιακών αρχείων και εργασιών, αυτόματη δημιουργία
τμημάτων/υποτμημάτων και τάξεων, βάσει του αριθμού των υποψηφίων που φοιτούν
στα ανωτέρω Κέντρα Επιμόρφωσης και Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.
Επιπλέον, και εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τα εκπαιδευτικά Συμβούλια των Σχολών
ή τα αρμόδια όργανα Διοίκησης, στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας των
Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. και των Δ.Σ.Ε.Ν. παραμένει διαθέσιμη προς χρήση η υπηρεσία ασύγχρονης
τηλεκατάρτισης (MarEdu eClass) με χρήση της πλατφόρμας Open eClass.
Για την ορθή υλοποίηση και χρήση των ανωτέρω συστημάτων τηλεκατάρτισης έχουν
οριστεί υπεύθυνοι/ σύνδεσμοι ανά Κέντρο Επιμόρφωσης και Σχολή, προκειμένου να
συνδράμουν το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους σπουδαστές/-στριες.
3. Τα μαθήματα στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. και στις Δ.Σ.Ε.Ν. που δύνανται να παρέχονται
ηλεκτρονικά, θα διδάσκονται εξ αποστάσεως, μέχρι την λήξη της αναστολής της
λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία. Η διεξαγωγή του
μαθήματος πραγματοποιείται με σύγχρονη (διαδικτυακή διεξαγωγή του μαθήματος) ή
ασύγχρονη (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, διαμοιρασμό ψηφιακών αρχείων και
εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.) διδασκαλία ή συνδυασμό των δύο.
Ειδικότερα:
i) Στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν Π/Μ - ΡΗ/ΡΕ:
α) Η διεξαγωγή μαθημάτων αφορά στην ολοκλήρωση των προαγωγικών κύκλων και
Ειδικών Σχολείων που διακόπηκαν καθώς και σε προγραμματισμένους προαγωγικούς
κύκλους και Ειδικά Σχολεία, στα οποία δύναται να πραγματοποιηθεί η εξ αποστάσεως
κατάρτιση.
β) Τα εργαστηριακά μαθήματα, δύναται να πραγματοποιούνται είτε με την εξ
αποστάσεως κατάρτιση είτε, μετά την λήξη της αναστολής λειτουργίας της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, με φυσική παρουσία, με αποφάσεις των Εκπαιδευτικών
Συμβουλίων, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τα μέτρα πρόληψης και
προστασίας της υγείας των φοιτούντων, του εκπαιδευτικού και διοικητικού
προσωπικού.
ii) Στις Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.:
α) Η διεξαγωγή μαθημάτων αφορά στο θεωρητικό μέρος του Βασικού κύκλου
σπουδών, της Ασφάλειας Πλοίου και των κύκλων Σωστικών, Προχωρημένης
πυρόσβεσης και Α΄ Βοηθειών.
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β) Οι πρακτικές εφαρμογές θα πραγματοποιηθούν μετά την λήξη της αναστολής
λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία.
iii) Στη Δ.Σ.Ε.Ν. /MET/ Θαλαμηπόλων η διεξαγωγή μαθημάτων αφορά στην
ολοκλήρωση του τρέχοντος κύκλου σπουδών.
4. Η εξ αποστάσεως κατάρτιση πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον εβδομαδιαίο
πρόγραμμα κάθε Σχολής ανά τμήμα, σύμφωνα με αναθέσεις μαθημάτων στο
εκπαιδευτικό προσωπικό ή όπως τυχόν τροποποιηθεί για κάλυψη των αναγκών από το
εκάστοτε αρμόδιο όργανο.
5. Για κάθε ώρα διδασκαλίας τηρείται από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό
παρουσιολόγιο Σπουδαστών, ανά Τμήμα ή Υποτμήμα, το οποίο θεωρείται από τον
Διευθυντή Σχολής.
6. Οι τελικές εξετάσεις των μαθημάτων στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. και στις Δ.Σ.Ε.Ν., θα
διεξαχθούν με φυσική παρουσία των σπουδαστών, μετά την λήξη της αναστολής
λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση της απαρέγκλιτης
εφαρμογής όλων των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
7. Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΕΚΝ, ως υπεύθυνη
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των σπουδαστών/-στριών και
του εκπαιδευτικού προσωπικού τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις
του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 22η Μαΐου 2020.
----------.----------

326. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 32011 της 24/24.5.2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του
απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό
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)
Με την παρ. 6 του άρθρου μόνου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32909 της 27/28.5.2020
«Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και
στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». (Β΄ 2028) κατωτ. αριθ. 335,
ορίστηκε ότι: «Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εντός του πεδίου
εφαρμογής της καταργείται η υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32011/24.5.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και
κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών
τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και ώρα 06.00 έως
και 1.6.2020 και ώρα 06.00» (Β΄ 1994)».
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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, όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76),
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),
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 υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30621/17.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «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).
3. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος,
που καθιστά αναγκαία την παράταση ισχύος του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου
και κατάπλου των κρουαζιερόπλοιων, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, υπό συγκεκριμένες όμως πλέον προϋποθέσεις.
4. Την από 24.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπ' αρ. Β1α/οικ.32010/24.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Από τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 έως τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020
και ώρα 06:00 απαγορεύονται ο απόπλους και ο κατάπλους εντός της ελληνικής
Επικράτειας κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας.
2. Από τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 έως τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020
και ώρα 06:00 απαγορεύονται εντός της ελληνικής Επικράτειας ο απόπλους και ο
κατάπλους των ιδιωτικών πλοίων/σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας,
εξαιρουμένων εκείνων που μεταφέρουν μέχρι δώδεκα (12) επιβάτες. Στην περίπτωση
της εξαίρεσης του προηγούμενου εδαφίου τηρείται οπωσδήποτε ελάχιστη απόσταση
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων.
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3. Από τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 έως τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020
και ώρα 06:00 απαγορεύονται εντός της ελληνικής Επικράτειας ο απόπλους και ο
κατάπλους των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας,
εξαιρουμένης της περίπτωσης μετακίνησής τους στον αρχικό λιμένα επαγγελματικής
τους δραστηριοποίησης εφόσον είναι κενά επιβατών και κατόπιν αδείας της αρμόδιας
Λιμενικής Αρχής.
----------.----------

327. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 61265/Δ2 της 22/25.5.2020 «Τροποποίηση της 61178/Δ2/18-04-2018
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1375) με θέμα “Λειτουργία Καλλιτεχνικών
Γυμνασίων”» (Β΄ 2015)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως
τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η
με αριθμ. Γ2/3345/02.09.1988 υπουργική απόφαση (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία
μουσικών σχολείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3) Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267).
4) Την με αριθμ. 61178/Δ2/18-04-2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 1375) με θέμα:
«Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων».
5) 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).
6) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
7) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
9) Την υπ΄ αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).
10) Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90/01-05-2020)
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα».
11) Τη με αριθμ. 55591/ΓΔ4/13-05-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1846) με
θέμα: «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά
σχολεία».
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12) Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι
κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την διενέργεια εξετάσεων.
13) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με
την υπ΄ αριθμ. Φ.1/Γ/222/61018/Β1/22-05-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.
4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Α. Η παρ. 4 του άρθρου 1 της με αριθμ. 61178/Δ2/ 08-04-2018 υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1375) με θέμα: «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των
Καλλιτεχνικών Σχολείων, συγκροτείται/ούνται για κάθε Καλλιτεχνικό Σχολείο και για
κάθε μια από τις κατευθύνσεις Επιτροπή/πές Επιλογής Μαθητών (Ε.Ε.Μ.), με
απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση
του Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου. Οι Επιτροπές Επιλογής Μαθητών στα
Καλλιτεχνικά Σχολεία είναι τριμελείς και αποτελούνται από καθηγητές (μόνιμους,
αναπληρωτές, ωρομίσθιους) του Καλλιτεχνικού Σχολείου ή όμορου σχολείου ή
σχολής, εκπαιδευτικού ιδρύματος, Α.Ε.Ι., οι οποίοι διδάσκουν μαθήματα
Καλλιτεχνικής Παιδείας ή Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου της αντίστοιχης
ειδικότητας ή Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας. Με την
απόφαση της συγκρότησης ορίζεται και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Σε περίπτωση
συμμετοχής Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή Μέλους της Επιστημονικής
Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας, αυτός ορίζεται ως Πρόεδρος.
Ειδικότερα, η συγκρότηση των επιτροπών έχει ως εξής:
α) Στην Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών: Τρεις (3) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων ως μέλη και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου
ως γραμματέας.
β) Στην Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου: Τρεις (03) εκπαιδευτικοί που
διδάσκουν τα μαθήματα: Υποκριτικής - Αυτοσχεδιασμού, Αγωγής Προφορικού Λόγου
και Κινηματογράφου ή/και άλλοι πληρούντες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να
διδάξουν τα ανωτέρω μαθήματα (ειδικά για τα μαθήματα Υποκριτικής –
Αυτοσχεδιασμού, Αγωγής Προφορικού Λόγου εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ91.01 και
ΠΕ91.02) ως μέλη και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας.
γ) Στην Κατεύθυνση Χορού: Δύο (2) εκπαιδευτές ή άλλοι διδάσκοντες: Κλασσικό
Χορό, Σύγχρονο Χορό και ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής με
ειδικότητα Παραδοσιακού χορού ως μέλη και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε
κλάδου ως γραμματέας. Επίσης, ορίζεται ένας/μια διδάσκων/ουσα το μάθημα χορού
για την επίδειξη ασκήσεων και για το αρχικό ζέσταμα.
Όλες οι παραπάνω επιτροπές έχουν και ένα αναπληρωματικό μέλος που ορίζεται με
την ίδια απόφαση.
Οι υποψήφιοι μαθητές των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων αξιολογούνται και
βαθμολογούνται και από τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών. Ο
γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.
Ο Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Σχολείου ή ο αναπληρωτής του έχει την
αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.»
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Β. Οι εξετάσεις εισαγωγής τρέχοντος έτους θα διεξαχθούν από 15 έως 30 Ιουνίου με
τήρηση αναλόγως της με αριθμ. 55591/ΓΔ4/13-05-2020 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1846) με θέμα: «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια
και ιδιωτικά σχολεία» και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών του ΕΟΔΥ και του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 61178/Δ2/08-04-2018 υπουργική απόφαση (Β΄
1375).
----------.----------

328. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 61387/Δ2 της 22/25.5.2020 «Τροποποίηση της 58167/Δ2/13-04-2018
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1371) με θέμα “Λειτουργία Μουσικών Σχολείων”, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2016)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/ 1985 (Α΄ 167), όπως
τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η
με αριθμ. Γ2/3345/02.09.1988 υπουργική απόφαση (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία
μουσικών σχολείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3) Τη με αριθμ. 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 1371) με θέμα:
«Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4) 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).
5) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
6) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
8) Την υπ΄ αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).
9) Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (90/Α΄/01-05-2020)
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα».
10) Τη με αριθμ. 55591/ΓΔ4/13-05-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1846) με
θέμα: «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά
σχολεία».
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11) Τη με αριθμ. 25/21-05-2020 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής.
12) Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι
κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την διενέργεια εξετάσεων.
13) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με
την υπ΄ αριθμ. Φ.1/Γ/223/61022/Β1/22-05-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.
4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 της Ενότητας Α της με αριθμ. 58167/Δ2/13-04-2018
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι γονείς - κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
επιλογής οφείλουν να υποβάλουν μία αίτηση, μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής
τους κατά το χρονικό διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι 5 Ιουνίου 2020».
Β) Η υποπερίπτωση I της παρ. 4 της Ενότητας Α της με αριθμ. 58167/Δ2/13-04-2018
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«I. τον Πρόεδρό της που είναι ένα μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής
Παιδείας (τακτικό ή αναπληρωματικό) του κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ 16 ή έναν (1)
εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 79.01 ή TE 16, που υπηρετεί με οργανική θέση σε άλλο
Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης,».
Γ) Η παρ. 5 της Ενότητας Α της με αριθμ. 58167/Δ2/ 13-04-2018 υπουργικής
απόφασης (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους
στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική
ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή
παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.
Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά από τους βαθμολογητές στην
εικοσάβαθμη κλίμακα. Η βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό
φύλλο εξέτασης υποψηφίου που φέρει την ονομασία και τη σφραγίδα του Μουσικού
Σχολείου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.
Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογητών, ανά εξεταζόμενο θέμα,
αποτελεί τον τελικό βαθμό του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροισμα
του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του
τρία (3), για τους υποψηφίους που εξετάζονται μόνο στα τρία υποχρεωτικά θέματα και,
κατ΄ αντιστοιχία, δια του τέσσερα (4), για όσους επιλέγουν να εξεταστούν και σε
Μουσικό Όργανο, αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου σε πίνακα».
Δ) Η παρ. 6 της Ενότητας Α της με αριθμ. 58167/Δ2/ 13-04-2018 υπουργικής
απόφασης (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«H Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας συντάσσει Οδηγίες που αφορούν στη
διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μαθητών και τις διαβιβάζει στη Διεύθυνση
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Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υ.ΠΑΙ.Θ. η οποία τις αποστέλλει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Μουσικού Σχολείου. Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης αποστέλλει τις
οδηγίες στο Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου προκειμένου να τις παραδώσει στον
Πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής (Ε.Ε.) ή, εφόσον συγκροτηθεί Γενική Επιτροπή
Επιλογής (Γ.Ε.Ε.), στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε.».
Ε) Η παρ. 7 της Ενότητας Α της με αριθμ. 58167/Δ2/ 13-04-2018 υπουργικής
απόφασης (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται.
ΣΤ) Οι εξετάσεις εισαγωγής τρέχοντος έτους θα διεξαχθούν από 15 έως 30 Ιουνίου
με τήρηση αναλόγως της με αριθμ. 55591/ΓΔ4/13-05-2020 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄ 1846) με θέμα: «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων
σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών του ΕΟΔΥ
και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργική απόφαση (Β΄
1371).
----------.----------

329. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 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)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προσταςίας του Πολίτη – Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35113 της 5/5.6.2020
«Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32363/ 25.5.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου
“Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό διάστημα
από 25.5.2020 έως και 8.6.2020” (B΄ 2019), έως και τις 14.6.2020» (Β΄ 2189),
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32363/25.5.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και
Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών Κρανιδίου, για το
χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 8.6.2020» (Β΄ 2019), παρατείνεται από
τη λήξη της έως και τις 14.6.2020.»
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
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δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
β) 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 των παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76),
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
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
180/29.6.2013), 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, L180/96/29.6.2013) 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. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση 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
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από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως παρατάθηκε με την υπ΄ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 όμοια απόφαση έως τις 10.5.2020 (Β΄ 1472), με την υπ΄
αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020 όμοια απόφαση έως τις 21.5.2020 (Β΄ 1771) και εκ
νέου με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020 όμοια απόφαση έως τις 7.6.2020 (Β΄
1972).
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω
εμφάνισης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας μεταναστών
Κρανιδίου-ξενοδοχείο GALAXY, προκειμένου να προληφθεί η διασπορά κρουσμάτων
COVID-19 στην εν λόγω δομή φιλοξενίας μεταναστών αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή.
4. Την από 25.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπ΄ αρ. Β1α,Β2α/οικ.32362/25.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας από τις 25.5.2020 έως και τις
8.6.2020, των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας μεταναστών
Κρανιδίου-ξενοδοχείο GALAXY, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα
εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό της. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στην ως άνω
δομή φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την εξαίρεση των εργαζομένων σε αυτήν, των
αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας
και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες
τρίτων χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά)
μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που
κατανοούν, καθώς και όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της
δομής για τους λόγους εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την
ανάγκη πιστής τήρησής του.
3. Εντός της περιμέτρου 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 της εν λόγω δομής φιλοξενίας.
4. 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.
5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας, τον
Δήμο Ερμιονίδας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου προς υλοποίηση των σχετικών
προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
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Κατά τα λοιπά διατηρείται σε ισχύ η υπ΄ αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή
απόφαση 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 παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 όμοια απόφαση έως
τις 10.5.2020 (Β΄ 1472), με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020 όμοια απόφαση
έως τις 21.5.2020 (Β΄ 1771) και εκ νέου με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
όμοια απόφαση έως τις 7.6.2020 (Β΄ 1972).
----------.----------

330. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Δ3(α)/ 27165 της 21/26.5.2020
«Εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών στον ΕΟΠΥΥ για τα προϊόντα της ΓΣφαιρίνης» (Β΄ 2021)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4472/2017(ΦΕΚ Α΄ 74), «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
Β. Της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/26-01-2010)
«Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Γ. Του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (31/Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα
υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
Δ. Του ν. 4052/2012 (41/Α΄), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού
Συστήματος Υγείας και εποπτευόμενων φορέων».
Ε. Του ν. 4213/2013 (261/Α΄) «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
ΣΤ. Των άρθρων 247 έως 256 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την
εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 21 έως 25 του
ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α΄ 161) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας
και λοιπές διατάξεις» και τα άρθρα 12 έως 14 του ν. 4683/2020 (Α΄83) «Κύρωση της
από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
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δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις», καθώς και του άρθρου 51 του ν.
4633/ 2019 (ΦΕΚ Α΄ 161).
Ζ. Του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105), «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων- Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
Η. 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 Α΄ 98).
Θ. Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Ι. Του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως
ισχύει.
2. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π. 84435/2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1032) απόφαση «Συγκρότηση και
ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων (Επιτροπή
Διαπραγμάτευσης) με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. Α1β/Γπ.οικ.5238/2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 57) απόφαση «Συγκρότηση και
ορισμός μελών στην Επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης
και την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη
δημιουργία Μητρώων ασθενών», όπως ισχύει.
4. Την αριθμ. 502 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Συνεδρίαση 661/15-4-2020).
5. Το αρ. πρωτ. ΔΒ4Γ/Γ24/14/οικ.11010/24.04.2020 (αρ. πρωτ. Υπουργείου Υγείας
27165/28-4-2020) έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με θέμα: «Σχετικά με εφαρμογή κλειστού
προϋπολογισμού για τις γ - σφαιρίνες».
6. Το αριθμ. πρωτ. οικ.27227/28-4-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα
Υπηρεσιών Υγείας και Προέδρου της Επιτροπής για την παρακολούθηση της
φαρμακευτικής δαπάνης, προς τον Υπουργό Υγείας.
7. Την Οδηγία 89/105/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τη διαφάνεια των
μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση
και την κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων
υγείας.
8. Το ΑΠ /ΓΠ.οικ. 27799/30-04-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τ.έ. του ΕΟΠΥΥ, καθώς και του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Την εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική
δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συνολικού ύψους 8.487.420,00 ευρώ, για το έτος 2020 για το
προϊόν της Γ-Σφαιρίνης, υποδόριας χρήσης, το οποίο συμμετείχε στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης, όπως ορίζεται από το άρθρο 254 του ν. 4512/2018, για το οποίο έχει
υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό με τον αντίστοιχο Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας
(ΚΑΚ)/Φαρμακευτική Εταιρεία και του Προέδρου της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης
Τιμών Φαρμάκων, διάρκειας ενός (1) έτους, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου
2020.
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2. Το ανωτέρω ποσό του κλειστού προϋπολογισμού θα αφαιρεθεί από τον συνολικό
προϋπολογισμό της ετήσιας εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης ΕΟΠΥΥ
όπως αυτός ορίζεται κατ΄ έτος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4549/2018.
3. Κατά τη λήξη του έτους θα εξευρίσκεται τυχόν υπέρβαση του κλειστού
προϋπολογισμού, επί τη βάσει της καθαρής δαπάνης (χρεωστικά και πιστωτικά
τιμολόγια του φαρμάκου προς τον ΕΟΠΥΥ). Το ποσό της υπέρβασης, καταλογίζεται
στη φαρμακευτική εταιρεία σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο οικείο
συμφωνητικό. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της υπέρβασης των εταιρειών ή των ΚΑΚ,
που συμμετείχαν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και στη συναφθείσα συμφωνία,
επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ με βάση το μερίδιο αγοράς τους στη
συμφωνία αυτή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου
4 του μόνου άρθρου της Γ5(α)/οικ. 63587/2015 απόφασης (ΦΕΚ 1803 Β΄/20.08.2015),
με την εξαίρεση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Το ποσό της
υπέρβασης βεβαιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ και καταβάλλεται από τον ΚΑΚ ή την
φαρμακευτική εταιρεία, εντός μηνός από τη βεβαίωσή του. Σε περίπτωση που
προκύπτει πλεόνασμα από την εκτέλεση του ανωτέρω προϋπολογισμού, το πλεονάζον
ποσό επιστρέφεται στον προϋπολογισμό της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής
δαπάνης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Β. Δαπάνη φαρμάκων νοσοκομειακής μόνο χρήσης (1Α) ΕΟΠΥΥ
1. Την εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού στη δαπάνη φαρμάκων νοσοκομειακής
μόνο χρήσης (1Α) στον ΕΟΠΥΥ, συνολικού ύψους 4.059.340,00 ευρώ, για το έτος
2020 για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης ενδοφλέβιας χρήσης, τα οποία συμμετείχαν στην
διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως ορίζεται από το άρθρο 254 του ν. 4512/2018, για
τα οποία έχει υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό μεταξύ των αντίστοιχων Κατόχων
Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ)/Φαρμακευτικών Εταιρειών και του Προέδρου της
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, διάρκειας ενός (1) έτους, με
ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2020.
2. Τα ανωτέρω ποσά του κλειστού προϋπολογισμού θα αφαιρεθούν από τον συνολικό
προϋπολογισμό της ετήσιας δαπάνης φαρμάκων νοσοκομειακής μόνο χρήσης (1Α),
όπως αυτός ορίζεται κατ΄ έτος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου
4549/2018.
3. Κατά τη λήξη του έτους θα εξευρίσκεται τυχόν υπέρβαση του κλειστού
προϋπολογισμού, επί τη βάσει της καθαρής δαπάνης (χρεωστικά και πιστωτικά
τιμολόγια των εν λόγω φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ). Το ποσό της υπέρβασης, όπως
αυτό εξευρίσκεται ανωτέρω, επιμερίζεται ανά φαρμακευτική εταιρεία σύμφωνα με
τους όρους που περιγράφονται στα οικεία συμφωνητικά με τις φαρμακευτικές
εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της υπέρβασης των εταιρειών ή των ΚΑΚ, που
συμμετείχαν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και στη συναφθείσα συμφωνία,
επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ με βάση το μερίδιο αγοράς τους στη
συμφωνία αυτή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου
4 του μόνου άρθρου της Γ5(α)/οικ. 63587/2015 απόφασης (ΦΕΚ 1803 Β΄/20.08.2015),
με την εξαίρεση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Το ποσό της
υπέρβασης βεβαιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ και καταβάλλεται από τον ΚΑΚ ή την
φαρμακευτική εταιρεία, εντός μηνός από τη βεβαίωσή του. Σε περίπτωση που
προκύπτει πλεόνασμα από την εκτέλεση του ανωτέρω προϋπολογισμού , το πλεονάζον
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ποσό επιστρέφεται στον προϋπολογισμό της δαπάνης φαρμάκων νοσοκομειακής μόνο
χρήσης (1Α) ΕΟΠΥΥ κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
----------.----------

331. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Δ3(α)οικ. 31618 της
21/26.5.2020 «Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και
στο ΓΝ Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου” για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης» (Β΄
2021)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Της παρ. 10 του άρθρου 87 του ν. 4472/2017(ΦΕΚ Α΄ 74), «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση των διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με το άρθρο 90 παρ.
2 τουν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212/18-12-2018) «Κατάργηση διατάξεων περί μείωσης
των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με
τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
Β. Της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/26-01-2010)
«Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα,
διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Γ. Του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (31/Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα
υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
Δ. Του ν. 4052/2012 (41/Α΄), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού
Συστήματος Υγείας και εποπτευόμενων φορέων».
Ε. Του ν. 4213/2013 (261/Α΄) «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
ΣΤ. Των άρθρων 247 έως 256 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την
εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 21 έως 25 του
ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α΄ 161) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας
και λοιπές διατάξεις» και τα άρθρα 12 έως 14 του ν. 4683/2020 (Α΄83) «Κύρωση της
από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις», καθώς και του άρθρου 51 του ν.
4633/2019 (ΦΕΚ Α΄ 161).
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Ζ. Του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων- Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
Η. 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 Α΄ 98).
Θ. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Ι. Του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως
ισχύει.
2. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π. 84435/2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1032) απόφαση «Συγκρότηση και
ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων (Επιτροπή
Διαπραγμάτευσης) με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. Α1β/Γπ.οικ.5238/2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 57) απόφαση «Συγκρότηση και
ορισμός μελών στην Επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης
και την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη
δημιουργία Μητρώων ασθενών», όπως ισχύει.
5. Το αριθμ. πρωτ. οικ.27226/28-4-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα
Υπηρεσιών Υγείας και Προέδρου της Επιτροπής για την παρακολούθηση της
φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. εμπ.οικ.96/ 24-4-2020 έγγραφο
του Γραφείου Υπουργού.
7. Την Οδηγία 89/105/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τη διαφάνεια των
μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση
και την κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων
υγείας.
8. Το ΑΠ /Β1,Β2 31127/19-5-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
τόσο σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού όσο και του προϋπολογισμού των
εποπτευόμενων φορέων, αποφασίζουμε:
Τη θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης, υποδόριας
και ενδοφλέβιας χρήσης, στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στο ΓΝ Θεσσαλονίκης
«Παπαγεωργίου» για το έτος 2020, με διάρκεια συμφωνίας από 1-1-2020 έως και 3112-2020, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται ως εξής:

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
Γ΄ Σφαιρίνη
Νοσοκομεία ΕΣΥ

20.882.480,00 €

Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»

86.920,00 €
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Ο ανωτέρω στόχος συνυπολογίζεται στον προϋπολογισμό της ετήσιας δαπάνης
φαρμάκων νοσοκομειακής μόνο χρήσης, όπως αυτός ορίζεται κατ΄έτος με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4549/2018. Κατά τη λήξη του έτους και σύμφωνα με
τους όρους του συμφωνητικού, ελέγχεται και εξευρίσκεται τυχόν υπέρβαση κατά την
εκτέλεση του κλειστού προϋπολογισμού, η οποία παρακολουθείται από την Διεύθυνση
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β΄) της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Σε περίπτωση
υπέρβασης του κλειστού προϋπολογισμού, αυτή επιμερίζεται κατά το μερίδιο
συμμετοχής στον κλειστό προϋπολογισμό εκάστης εταιρείας και εισπράττεται
κατ΄ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 11 του ν. 4052/2012.
----------.----------

332. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. 63314/ΓΔ4 της 26/27.5.2020 «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β΄
2026)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
8. Την υπ΄ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).
9. Την υπ΄ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών, «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών
μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β΄ 1739).
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10. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι
κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την επαναλειτουργία των
σχολικών μονάδων.
11. Την από 25.05.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του Κορωνοϊου COVID-19.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με
την υπ΄ αριθμ. Φ.1/Γ/231/ 63224/B1 26-05-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.
4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Ο τρόπος επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
μετά από τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού
COVID-19 και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων τους κατά το τρέχον σχολικό έτος, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου δεύτερου, ορίζεται σύμφωνα με τα
αναλόγως ισχύοντα στην υπ΄ αρ. 51888/ΓΔ4/20/6.5.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος
επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας τους» (Β΄ 1739) και την από 25.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
2. Η υλοποίηση της σίτισης, όπου αυτή προβλέπεται, γίνεται σύμφωνα με τους
υγειονομικούς όρους και τις συστάσεις της από 25.5.2020 εισήγησης της Εθνικής
Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα: α)
με παράδοση των γευμάτων σε πακέτα, τηρουμένων υψηλών προδιαγραφών υγιεινής,
β) με χρήση του χώρου της τραπεζαρίας (τηρουμένων των αποστάσεων και σε μικρές
ομάδες μαθητών). Σε περίπτωση δε μη επάρκειας του χώρου της τραπεζαρίας, γίνεται
χρήση άλλων χώρων του σχολείου, όπως του προαυλίου και των σχολικών αιθουσών
και γ) με τη λήψη πρόνοιας για την επιμελή καθαριότητα και απολύμανση των χώρων
σίτισης.
3. Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/τριών των
τμημάτων, υιοθετούνται πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών κατά τη
διάρκεια των διαλειμμάτων, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών/τριών
και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των μαθητών/τριών σε
κάθε χώρο του σχολείου. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο
πρόγραμμα διαλειμμάτων και το πρόγραμμα εφημεριών δύναται να
αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση του π.δ. 79/2017, με ευθύνη του/της
Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων με τη
σύνταξη σχετικού πρακτικού και την κοινοποίησή του στην οικεία Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την
έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται
εντός των αιθουσών.
5. Οι απαραίτητες ενέργειες σχετικές με τη λήξη του διδακτικού έτους, η αποτίμηση
του εκπαιδευτικού έργου και η καταγραφή προτάσεων για βελτίωσή του το επόμενο
έτος, λαμβάνουν χώρα πριν τη λήξη του διδακτικού έτους.
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Άρθρο δεύτερο
1. Ο τρόπος επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων
τους κατά το τρέχον σχολικό έτος, γίνεται σύμφωνα με τα αναλόγως ισχύοντα του
άρθρου πρώτου και του άρθρου τρίτου της υπ΄ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών
«Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β΄ 1739) και την από 25.5.2020 εισήγηση της
Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
2. Η υλοποίηση της σίτισης, όπου αυτή προβλέπεται, γίνεται σύμφωνα με τους
υγειονομικούς όρους και τις συστάσεις της από 25.5.2020 εισήγησης της Εθνικής
Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα: α)
με παράδοση των γευμάτων σε πακέτα, τηρουμένων υψηλών προδιαγραφών υγιεινής,
β) με χρήση του χώρου της τραπεζαρίας (τηρουμένων των αποστάσεων και σε μικρές
ομάδες μαθητών). Σε περίπτωση δε μη επάρκειας του χώρου της τραπεζαρίας, γίνεται
χρήση άλλων χώρων του σχολείου, όπως του προαυλίου και των σχολικών αιθουσών
και γ) με τη λήψη πρόνοιας για την επιμελή καθαριότητα και απολύμανση των χώρων
σίτισης.
3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται σωματική επαφή ή εκ του σύνεγγυς εκπαιδευτική
καθοδήγηση και υποστήριξη των μαθητών/τριών, η χρήση γαντιών, μη ιατρικής
μάσκας ή προμετωπίδας για τις περιπτώσεις που απαιτείται να φαίνεται το στόμα του
εκπαιδευτικού ή του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, είναι
υποχρεωτική. Κατά τα λοιπά, η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας από
μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των σχολικών μονάδων είναι προαιρετική.
4. Για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
τυγχάνουν εφαρμογής και οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου πρώτου της
παρούσας απόφασης.
----------.----------

333. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Κ1/63267 της 26/27.5.2020
«Έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης για το έργο των σχολικών καθαριστώντριών κατά το σχολικό έτος 2019-2020, λόγω αυξημένων αναγκών καθαριότητας
των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος, οι οποίες
προκύπτουν από την επαναλειτουργία των σχολείων και τα ληφθέντα μέτρα
τήρησης κοινωνικών αποστάσεων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 2027)
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 3577/2007 (Α΄ 130) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο
36 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).
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2. Τις παρ. 1 και 7 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
3. Την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 115 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).
4. Το άρθρο 36 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ.
22 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Το π.δ. 113/2010 (Α΄ 194/Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 209) «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες» σε συνδυασμό με το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους διατάκτες».
7. Το π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως
ισχύει.
8. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
ισχύει.
9. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
10. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
11. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
13. Τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης».
14. Την υπ΄ αρ. 340/18-07-2019 (Β΄ 3051) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη».
15. Την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 572/1970 (Α΄ 125), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29), ιδίως την περ. γ΄.
16. Την υπ΄ αρ. 64447/91/21.2.1991 (Β΄ 136) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
με θέμα: «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως, δικαιολογήσεως και ελέγχου των
πάσης φύσεως εσόδων των σχολικών επιτροπών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Την υπ΄ αρ. Φ.1/Γ/228/63138/Β1/26-05-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
18. Το υπ΄ αρ. 2/51692/0022/4.9.2007 (Β΄ 1873) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός
αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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19. Την υπ΄ αρ. Κ1/189291 (Β΄ 4406) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών.
20. Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90).
21. Το γεγονός ότι η επαναλειτουργία των σχολείων και τα ληφθέντα μέτρα τήρησης
κοινωνικών αποστάσεων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
επιβάλλει αυξημένες ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια
του ωρολογίου προγράμματος.
22. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη πέραν αυτής που προβλέπεται στην υπ΄ αρ.
Κ1/189291 (Β΄ 4406) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δηλαδή 2.000.000,00 € για το διάστημα από
25/5/2020 έως 30/06/2020 και θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2310802055 του Ε.Φ. 1019-2010000000 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Α. Την έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης για το έργο των σχολικών καθαριστριών
κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και συγκεκριμένα από 28/05/2020 έως 12/06/2020
για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και από 28/05 /2020 έως 26/06/2020 για τα σχολεία
της Πρωτοβάθμιας.
Β. Η παρούσα να διαβιβαστεί στις Σχολικές Επιτροπές των μονάδων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς εκτέλεση.
----------.----------

334. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. K1/63261 της 26/27.5.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
2/51692/0022/4.9.2007 (Β΄ 1873) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων “Καθορισμός αμοιβής
καθαριστριών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση
μίσθωσης έργου”» (Β΄ 2027)
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3577/2007 «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης
Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διά βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής
εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
και άλλες διατάξεις» (A΄ 130), τις παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου, οι οποίες
αντικαθιστούν τις παρ. 5 και 6β του άρθρου 113 εδ. 1 του ν. 1892/1990 «Για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (A΄ 101), καθώς και την παρ. 1
του άρθρου 115 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), η
οποία αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν.
1892/1990 (Α΄ 101).
2. Την παρ. 15 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες
εκπαιδευτικές διατάξεις» (A΄ 110).
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3. Τα άρθρα 3 και 4 ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες
διατάξεις» (A΄ 188).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Nομοθεσίας 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), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
5. Το άρθρο 2 της υπ΄ αρ. Φ.50/76/Β΄/121153/Γ1/ 13.11.2002 απόφασης του
Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός Προγραμμάτων
Σπουδών, ωραρίου λειτουργίας και ωρολογίου προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού
Σχολείου» (Β΄ 1471) και την παρ. 2 της υπ΄ αρ. 51700/Γ1/21.05.2002 απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Πρόγραμμα Ολοήμερου
Νηπιαγωγείου» (Β΄ 679).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων διά την
ενίσχυσιν της Περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232).
7. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
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. Την υπ΄ αρ. 340/18-07-2019 (Β΄ 3051) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Θεόδωρο Σκυλακάκη».
11. Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90).
12. Την υπ΄ αρ. 2/51692/0022/04.09.2007 (Β΄ 1873) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός
αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση
μίσθωσης έργου», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αρ. 71394/Υ1/2019 (Β΄ 1673)
όμοια.
13. Το γεγονός ότι η επαναλειτουργία των σχολείων και τα ληφθέντα μέτρα τήρησης
κοινωνικών αποστάσεων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
επιβάλλει αυξημένες ανάγκες καθαριότητας σε μεγαλύτερο αριθμό αιθουσών από τις
ήδη προϋπολογισθείσες.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη
2.000.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Ε.Φ. 1019-201-0000000 και ΑΛΕ 2310802055).
15. Την υπ΄ αρ. Φ.1/Γ/228/63138/Β1/26-05-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
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Η παρ. 1 της υπ΄ αριθμ. 2/51692/0022/04.09.2007 (Β΄ 1873) κοινής απόφασης των
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός
αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση
μίσθωσης έργου», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. 71394/Υ1/2019 (Β΄1673)
όμοια, τροποποιείται και έχει πλέον ως εξής:
«1. Το παραπάνω ποσό θα μειώνεται κατά διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και εξήντα
ένα λεπτά (276,61€) ανά διδακτικό έτος για κάθε αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον το
σχολείο λειτουργεί με αίθουσες λιγότερες των έξι (6) και θα αυξάνεται αντίστοιχα κατά
τριακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (389,87€) για κάθε επιπλέον
αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον το σχολείο λειτουργεί με αίθουσες περισσότερες των έξι
(6), με ανώτατο όριο τις δεκαοκτώ (18) αίθουσες διδασκαλίας. Ειδικά για το χρονικό
διάστημα από την 28η Μαΐου 2020 και έως τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους,
το ανώτατο όριο των αιθουσών διδασκαλίας, εφόσον το σχολείο λειτουργεί με
αίθουσες περισσότερες των έξι (6), δύναται να ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24).»
----------.----------

335. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32909 της 27/28.5.2020 «Μέτρα προστασίας
στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά
τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». (Β΄ 2028)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας
του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας – ΕσωτερικώνΝαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36848 της 14/14.6.2020
«Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32909/ 28.5.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (Β 2028) έως και τις 30.6.2020» (Β΄ 2284), ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της
υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32909/27.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Μέτρα προστασίας
στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά
τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID‐19» (Β’ 2028), παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις
30.6.2020.».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90),
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β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),
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. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32011/24.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου
κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών
πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 1.6.2020
και ώρα 06:00» (Β΄ 1994).
3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «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).
4. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων στα ιδιωτικά και επαγγελματικά
πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο
της Επικράτειας, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα.
5. Την από 25.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.32908/27.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των
πλοιάρχων/κυβερνητών των ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής,
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ανεξαρτήτως σημαίας, πλην κρουαζιεροπλοίων, που μετακινούνται εντός ελληνικής
Επικράτειας, διασφαλίζεται:
α) η διενέργεια ταξιδίου:
αα. για πλοία μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, με το σύνολο
αυτών,
αβ. σε περίπτωση πλοίων με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των
δώδεκα (12), η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική
ικανότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών.
Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός
στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο.
β) η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε
αυτά.
2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων
επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού με
κατ΄ ανώτατο όριο το πενήντα τοις εκατό (50%) του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού
επιβατών αυτών καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου
μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.
3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή
εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται,
κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή
σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες πρόληψης και
αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τις οδηγίες
πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά τουριστικά
ημερόπλοια καθώς και τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).
4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση:
α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.
β) στους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
5. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων,
την πιστοποίηση παραβάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων
εφαρμόζονται τα άρθρα 15 έως 18 της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23.5.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1988).
6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εντός του πεδίου εφαρμογής της
καταργείται η υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32011/24.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου
κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών
πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
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COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και ώρα 06.00 έως και 1.6.2020
και ώρα 06.00» (Β΄ 1994).
----------.----------

336. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4 της 27/28.5.2020 «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. διδακτικού έτους
2019-2020» (Β΄ 2031)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
β. της περ. β΄ της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις»,
γ. της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 204 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»,
δ. του άρθρου 13 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων
και δημοτικών σχολείων»,
ε. του άρθρου 1 του π.δ. 121/95 (Α΄ 75) «Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση
των μαθητών του δημοτικού σχολείου»,
στ. του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ζ. του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
η. του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. την υπ΄ αρ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4.12.2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 4358)
«Έντυπο ελέγχου προόδου μαθητών Δημοτικού σχολείου».
3. την υπ΄ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
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) σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 01.05.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
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συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν,
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Φ.1/Γ/230/63155/ Β1/26.5.2020 εισήγηση του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015
(Α΄ 129), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
7. To από 25.05.2020 απόσπασμα πρακτικού της 63ης Συνεδρίασης της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
8. Το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 64), «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
9. Την υπ΄ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/15.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή
λοίμωξη COVID 19» (Β΄ 1856).
10. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη
διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την
επαναλειτουργία, την 01.06.2020, των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων και
των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της
φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους ή ο ίδιος/α εφόσον είναι ενήλικος/η,
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η μαθητής/ τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου
κινδύνου για νόσηση από COVID-19, (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο εικοστό πέμπτο
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και στην υπ΄ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/15.5.2020
κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός ομάδων αυξημένου
κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» (Β΄ 1856), ή σε τυχόν μεταγενέστερο της
παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση), ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο
του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου
κινδύνου ή ήδη νοσεί.
----------.----------

337. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. 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)
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
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).
5. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
8. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136).
9. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
(Α΄ 161).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
11. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου
της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και
επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και
1.6.2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020» (Β΄ 1857).
12. Την από 25.5.2020 εισήγηση της 54ης Συνεδρίασης της Επιτροπής
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από Λοιμογόνους
Παράγοντες, αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα, που πρέπει να τηρούνται για την
ασφαλή λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας.
13. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος,
που καθιστά αναγκαία τόσο την εκ νέου και εν μέρει προσωρινή αναστολή των δικών
ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων της χώρας έως και τις 21.6.2020, προς περιορισμό
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όσο και τη θέσπιση αναγκαίων κανόνων
προστασίας της δημόσιας υγείας κατά τη λειτουργία των δικαστηρίων.
14. Την από 25.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
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15. Την υπ΄ αρ. Β2α,Β1α/οικ.33201/28.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
Tη λειτουργία από τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τους όρους που
περιγράφονται στο άρθρο τέταρτο:
α) του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88
παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος,
β) του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της
χώρας,
γ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
δ) των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας.
ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Τη συνέχιση της αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 1
Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020, μετά την παρέλευση του οποίου
άρχεται η πλήρης λειτουργία τους, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο
άρθρο τέταρτο.
2. Εξαιρούνται από την αναστολή της παρ. 1:
α) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που
κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
β) 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
γ΄ και ε΄, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών
υποθέσεων.
γ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους,
των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση, το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.
δ) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ,
ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης
κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα
άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό
συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε
δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος ΠΚ και 82 του
προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στην μετατροπή της χρηματικής ποινής
ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του
προϊσχύσαντος ΠΚ.
ε) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων
συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι
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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. Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά στη
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 περ. ε΄ της παρ. 2 και την
παρ. 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.
5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και
εισαγγελίες της χώρας.
ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα
Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76).
ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου που
τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του,
εφόσον διαθέτει, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη
διεξαγωγή των εργασιών του, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ΄
ευθύνη του, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και, ιδίως, τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από
25.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19, ήτοι:
1) ισχυρή σύσταση για χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου
από τους εισαγγελείς, δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους και διαδίκους,
2) διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους,
3) τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων,
4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα 20-25
άτομα, με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες αίθουσες.
ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η.6.2020 έως και την έναρξη των δικαστικών
διακοπών, ήτοι έως και τις 15.7.2020.
----------.----------

338. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 65538/ΓΔ4 της 29/29.5.2020 «Αξιολόγηση κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και
στρατεύσιμων μαθητών 2019-2020» (Β΄ 2035)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του π.δ. 126/2016 (Α΄ 211) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και
της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου».
3) Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις».
4) Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5) Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6) Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7) Την υπ΄ αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
8) 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).
9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 01.05.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».
10) Την υπ΄ αρ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 1739) «Τρόπος επαναλειτουργίας
σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους».
11) Την υπ΄ αρ. 63314/ΓΔ4/26-5-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας (Β΄ 2026) «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους».
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12) Την υπ΄ αρ. 52826/Δ2/8-5-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών
Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020» (Β΄ 1765).
13) Την υπ΄ αρ. Φ4/53112/Δ4/8-5-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Προαγωγή - απόλυση μαθητών/-τριών ημερήσιων και εσπερινών
ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2019-2020» (Β΄ 1766).
14) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με
την με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/242/64841/Β1/28-05-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.
4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Ειδικά και αποκλειστικά για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του σχολικού έτους
2019-2020 και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, αναφορικά με την
κατηγορία των «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών ισχύουν τα
κάτωθι κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων:
Άρθρο 1
Αξιολόγηση κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών Γυμνασίου
1) Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται από την 1η έως
και τη 12η Ιουνίου μόνο προφορικά σε όλα τα μαθήματα των ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄
πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο οποίο οι μαθητές της κατηγορίας αυτής
δεν αξιολογούνται. Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από τον μέσο όρο
όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων.
Η προφορική εξέταση διενεργείται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το
σχολείο ενώπιον διμελούς επιτροπής αποτελούμενης από εκπαιδευτικούς που έχουν σε
πρώτη ή δεύτερη ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Την επιτροπή συγκροτεί ο
Διευθυντής του σχολείου από εκπαιδευτικούς του σχολείου και, σε περίπτωση που
αυτοί δεν επαρκούν, οι διμελείς επιτροπές συμπληρώνονται από τον Διευθυντή
Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς όμορων σχολείων. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο
εκπαιδευτικών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για την
εξεταστέα ύλη στα μαθήματα των Ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 5
του π.δ. 126/2016 και η ύλη γνωστοποιείται από τον Διευθυντή στους μαθητές πέντε
(05) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
2) Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται ή απολύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4α, 5, 6 και 7 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016.
Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξετάσεις του Ιουνίου
παραπέμπονται κατ΄ εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στα
μαθήματα, στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).
Για τα μαθήματα των ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι μόνο
προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών
του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η
οποία διενεργεί τις προφορικές εξετάσεις.
Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις οι ανωτέρω μαθητές δεν κριθούν άξιοι
προαγωγής ή απόλυσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 12 του π.δ.
126/2016, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.
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3) Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από τις εξετάσεις λόγω ασθενείας που
βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού
κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία,
με αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον
Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα την οποία ορίζει με απόφασή του ο
Σύλλογος των διδασκόντων μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού
εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων
των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξέταση μέχρι το τέλος Ιουνίου λόγω
σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των διδασκόντων ότι
συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν κατά την εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν
προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι
ενήλικοι, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου
εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση
αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου.
Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις οι ανωτέρω μαθητές δεν κριθούν άξιοι
προαγωγής ή απόλυσης, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.
4) Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ και για τους μαθητές των Γυμνασίων
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και των Γυμνασίων Ενιαίων Ειδικών
Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ), οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί
ως «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες». Στον Γ.Μ.Ο. των Α΄, Β, Γ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου
των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. δεν θα εξεταστούν τα μαθήματα της Ζώνης δημιουργικών
δραστηριοτήτων και του ΣΕΠ.
Άρθρο 2
Κατατακτήριες εξετάσεις κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών
Γενικού Λυκείου
1) Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται από την 1η έως
και τη 12η Ιουνίου στα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης του Γενικού Λυκείου, στην
οποία ζητούν την εξέταση, με εξαίρεση τα μαθήματα «Ερευνητικές δημιουργικές
δραστηριότητες» και «Φυσική Αγωγή».
Οι εξετάσεις είναι μόνο προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που
καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή
επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή
συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές
της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος
των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο
εξεταζόμενο μάθημα.
2) Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 112
του νόμου 4610/2019 παραπέμπονται για να εξεταστούν σε ειδική εξεταστική τον
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Σεπτέμβριο του επόμενου σχολικού έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης
είναι μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για τα μαθήματα των Ομάδων Α΄
και Β΄ οι εξετάσεις είναι μόνο προφορικές. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο
ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται
στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από
τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος,
και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο
μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του
μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.
Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης που κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν
επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 112 του ν.
4610/2019.
3) Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ και για τους μαθητές των Λυκείων
ΕΑΕ, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες».
Άρθρο 3
Κατατακτήριες εξετάσεις κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών Α΄
τάξης ΕΠΑ.Λ.
1) Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
εξετάζονται από την 1η έως και τη 12η Ιουνίου σε όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 136 του ν. 4610/2019.
Οι εξετάσεις είναι μόνο προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που
καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή
επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή
συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές
της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος
των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του
μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
2) Στην περίπτωση που οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α΄
τάξης ΕΠΑ.Λ. δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του ν.
4610/2019 παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτήν
εξετάζονται μόνο προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος
του εννέα και 0,5 (9,5), και προάγονται, εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και
0,5 (9,5). Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνουν την φοίτηση. Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι
στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους
παρακολουθούντες μαθητές.
3) Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ και για τους μαθητές των Λυκείων των
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες».
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Άρθρο 4
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ΄ αρ. 52826/Δ2/08-05-2020 (Β΄ 1765) και
Φ4/53112/Δ4/08-05-2020 (Β΄ 1766) υπουργικές αποφάσεις.
----------.----------

339. NOMOΣ υπ΄ αριθμ. 4690 της 30/30.5.2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020
Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84)
και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 104)
Άρθρο 1
Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84)
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, η από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθ. 84 Φύλλο της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ.Α΄) και έχει ως εξής:
(Ακολουθεί το κείμενο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου όπως
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 84
Για την επικαιροποιημένη έκδοση της ανωτέρω π.ν.π. μέχρι και τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, βλ. ανωτ. αριθ. 167)
Άρθρο 2
Κύρωση της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, η από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», που
δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθ. 90 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ.Α΄) και
έχει ως εξής:
(Ακολουθεί το κείμενο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου όπως
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 90
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Για την επικαιροποιημένη έκδοση της ανωτέρω π.ν.π. μέχρι και τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, βλ. ανωτ. αριθ. 229)
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 3
Επέκταση του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα
καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Μαΐου 2020
1. (Προστίθεται έβδομο εδ. και διαμορφώνεται εκ νέου η παρ. 1 του άρθρου 2 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25).
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25).
Άρθρο 4
Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας
κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών για
τον μήνα Μάιο 2020
1. (Αντικαθίσταται, από τον χρόνο έναρξης ισχύος της από 20.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), το δεύτερο άρθρο αυτής, ανωτ. αριθ. 65).
2. (Αντικαθίσταται το άρθρο 3 του ν. 4684/25-25.4.2020 (Α΄ 86), ανωτ. αριθ. 218).
3. (Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108).
Άρθρο 5
Παράταση προθεσμίας ληξιπροθέσμου για αναδρομικώς εισπραχθείσες αποδοχές
Η παρ. 51 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α΄170) αντικαθίσταται ως εξής:
«51. Οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν
μέχρι την 31η.12.2019 με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική
Διοίκηση και αφορούν αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013
καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 31η.07.2020.».
Άρθρο 6
Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε
προϊόντα καφέ
1. Παρατείνεται έως και την 25η.06.2020, η είσπραξη του φόρου κατανάλωσης
(Φ.Κ.) και του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), που βεβαιώνονται από τις
τελωνειακές αρχές σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 8 και την παρ. 9 του άρθρου 53Α
του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» για προϊόντα καφέ, τα
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οποία εξήλθαν από φορολογική αποθήκη κατά τον μήνα Απρίλιο 2020. Οι διατάξεις
του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για παραστατικά δήλωσης ειδικού φόρου
κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.), τα οποία υποβάλλονται για τη βεβαίωση των ανωτέρω
φορολογικών επιβαρύνσεων έως και την 25η.5.2020.
2. Παρατείνονται κατά δέκα (10) ημέρες, οι προθεσμίες είσπραξης του φόρου
κατανάλωσης και του Φ.Π.Α. που αναλογούν σε προϊόντα καφέ των περ. β΄ και γ΄ της
παρ. 8 του άρθρου 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που η
γένεση της υποχρέωσης βεβαίωσης και είσπραξης πραγματοποιείται μέχρι και την
5η.6.2020.
3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν από την 25η.5.2020.
Άρθρο 7
Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους
στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε.
1. Στους εργαζομένους της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.) Α.Ε.
χορηγείται μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Το ύψος του
επιδόματος καθορίζεται ανά κατηγορία ως εξής:
α. Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την κατηγορία Α΄.
β. Εβδομήντα (70) ευρώ για την κατηγορία Β΄.
γ. Τριάντα πέντε (35) ευρώ για την κατηγορία Γ΄.
2. Ορισμοί:
Α. Ως «τεχνικές ειδικότητες παραγωγής» ορίζονται οι ακόλουθες: βοηθοί
ηλεκτρολόγοι, βοηθοί χειριστές ανυψωτικών βαρέων οχημάτων, δοκιμαστές
κινητήρων αεροσκαφών (Α/Φ), δοκιμαστές παρελκομένων Α/Φ, ελασματουργοί Α/Φ,
εφαρμοστές, ηλεκτρολόγοι Α/Φ, ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ηλεκτρολόγοι συντήρησης,
ηλεκτρολόγοι συντήρησης και κατασκευών, ηλεκτρολόγοι υποσταθμών, ηλεκτρονικοί,
θερμαστές, κατασκευαστές καλουπιών και εργαστηριακών ιχναρίων, λιπαντές,
μηχανικοί αεροκινητήρων, μηχανικοί Α/Φ, μηχανικοί κινητήρων Α/Φ, μηχανικοί
οχημάτων, μηχανικοί παρελκομένων κινητήρων Α/Φ, μηχανικοί συντήρησης,
μηχανολόγοι, μηχανοξυλουργοί, μηχανοξυλουργοί συντήρησης, μηχανουργοί,
οικοδόμοι, πλύντες/καθαριστές Α/Φ, συγκολλητές, συναρμολογητές ηλεκτρονικών,
συντηρητές συστημάτων πυρασφάλειας, τεχνικοί αεροσκαφών με σύνθετα υλικά,
τεχνικοί δομής Α/Φ, τεχνικοί επιφανειακών διεργασιών, τεχνικοί ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού, τεχνικοί ηλεκτρονικοί, τεχνικοί ηλεκτρονικοί συντήρησης, τεχνικοί
ηλεκτρονικών/οργάνων Α/Φ, τεχνικοί καθαρισμού κινητήρων, τεχνικοί μεταλλικών
δεξαμενών/ψυγείων, τεχνικοί πάγκου ηλεκτρονικών, τεχνικοί συντήρησης
κλιματισμού/ψύξης/εξαερισμού, τεχνικοί υποστήριξης παραγωγής, τεχνίτες βαφής,
υδραυλικοί κατασκευών, χειριστές ανυψωτικών βαρέων οχημάτων και γερανών,
χειριστές αυτόκλειστου φούρνου εργοστασίου σύνθετων υλικών, χειριστές
γερανογέφυρας, χειριστές εργαλειομηχανών CNC, χρώστες Α/Φ, χρώστες
συντήρησης.
Β. Ως «ειδικότητες επιθεωρητή παραγωγής» ορίζονται οι ακόλουθες ειδικότητες
επιθεωρητών: NDT, Α/Φ, αποστολών/παραλαβών, διακρίβωσης (ηλεκτρολογικών),
διακρίβωσης (μηχανολογικών), διεργασιών, ελασματουργών/μηχανουργείου,
εργαλείων, ηλεκτρονικών, κατασκευών εργαλείων, κινητήρων Α/Φ, παρελκομένων
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κινητήρων Α/Φ, ποιοτικού ελέγχου εργοστασίου συνθέτων υλικών, ποιοτικής
διασφάλισης, συναρμολόγησης αεροκατασκευών.
3. Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται:
α. Εργαζόμενοι τεχνικών ειδικοτήτων παραγωγής, ειδικοτήτων επιθεωρητή
παραγωγής ή ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού, χημικού ή πτυχιούχου μηχανικού
ΤΕ, που υπάγονται οργανικά στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής και παρέχουν εργασία
άμεσου προσωπικού παραγωγής ή συντήρησης στους εργοστασιακούς χώρους των
Κτιρίων Αεροσκαφών (31, 32, 33, 34), Κινητήρων (41, 42), Ηλεκτρονικών (51),
Επιμεταλλώσεων, Αντιδιαβρωτικής Προστασίας και Βαφής (71, 72, 73), Συντήρησης
Εγκαταστάσεων (91), Αεροκατασκευών (101) και Συνθέτων Υλικών (104) και των
υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας.
β. Οι χημικοί και χημικοί-βιοχημικοί, που υπάγονται οργανικά στη Διεύθυνση
Διαχείρισης Ποιότητας και παρέχουν εργασία τεχνικής υποστήριξης παραγωγής στους
εργοστασιακούς χώρους του Κτιρίου Συντήρησης Αεροσκαφών (31).
γ. Οι τεχνικοί ασφαλείας του ν. 1568/1985 (Α΄ 177) και τεχνικοί προστασίας
περιβάλλοντος, που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υγείας και
Ασφάλειας της Γενικής Διευθύνσεως Υποστήριξης και παρέχουν εργασία άμεσου
προσωπικού παραγωγής στους οικείους εργοστασιακούς χώρους.
4. Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται:
α. Οι ιατροί και νοσηλευτές του Ιατρείου της εταιρίας.
β. Οι ελεγκτές παραγωγής που υπάγονται οργανικά στη Γενική Διεύθυνση
Παραγωγής και παρέχουν εργασία άμεσου προσωπικού παραγωγής ή συντήρησης
στους εργοστασιακούς χώρους των Κτιρίων Αεροσκαφών (31, 32, 33, 34), Κινητήρων
(41, 42), Ηλεκτρονικών (51), Επιμεταλλώσεων, Αντιδιαβρωτικής Προστασίας και
Βαφής (71, 72, 73), Συντήρησης Εγκαταστάσεων (91), Αεροκατασκευών (101) και
Συνθέτων Υλικών (104) και των υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας.
γ. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται οργανικά στην Υπηρεσία Αποστολών/Παραλαβών
του Τομέα Αποθηκών της Διευθύνσεως Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Γενικής
Διευθύνσεως Υποστήριξης και παρέχουν εργασία τεχνικής υποστήριξης στους
εργοστασιακούς χώρους του Κτιρίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας (81).
δ. Οι εργαζόμενοι τεχνικών ειδικοτήτων παραγωγής και ειδικότητας διπλωματούχου
μηχανικού Τομέα Ασφάλειας Πτήσεων που παρέχουν εργασία στο Κτίριο Πύργου
Ελέγχου (61).
ε. Οι αρχιπυροσβέστες, πυροσβέστες και συντηρητές συστημάτων πυρασφάλειας, της
Υπηρεσίας Πυρασφάλειας του Τομέα Ασφάλειας.
5. Στην κατηγορία Γ΄ περιλαμβάνεται το προσωπικό που δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις
των παρ. 3 και 4, εφόσον:
α. εργάζεται στους εργοστασιακούς χώρους των Κτιρίων Αεροσκαφών (31, 32, 33,
34), Κινητήρων (41, 42), Ηλεκτρονικών (51), Επιμεταλλώσεων, Αντιδιαβρωτικής
Προστασίας και Βαφής (71, 72 και 73), Εφοδιαστικής Αλυσίδας (81), Συντήρησης
Εγκαταστάσεων (91), Αεροκατασκευών (101, 102) και Συνθέτων Υλικών (104),
β. ανήκει οργανικά στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας της
Γενικής Διευθύνσεως Υποστήριξης και παρέχει εργασία στους οικείους
εργοστασιακούς χώρους.
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6. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού
προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις
ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο
διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές,
ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων
με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού) σε βραχυχρόνια
αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ΄ έτος, καθώς και σε αυτή που χορηγείται από
δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές,
νοσηλευτικούς σχηματισμούς του τ. Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει
προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία
(εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση
του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. Αν ο
προϊστάμενος έχει βαθμό κατώτερο του Διευθυντή, τότε τη βεβαίωση συνυπογράφει
και ο οικείος Διευθυντής, εκτός εάν η οικεία μονάδα συνιστά αυτοτελή Τομέα, στην
οποία περίπτωση συνυπογράφει ο οικείος Γενικός Διευθυντής ή, ελλείψει αυτού, ο
Διευθύνων Σύμβουλος.
7. Σε περίπτωση απομακρύνσεως του εργαζομένου, για οποιονδήποτε λόγο, όπως,
ενδεικτικά, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση από τα καθήκοντα,
τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος,
διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου και του
οικείου Διευθυντή, εκτός εάν η οικεία μονάδα συνιστά αυτοτελή Τομέα, στην οποία
περίπτωση αντί του Διευθυντή ευθύνεται ο οικείος Γενικός Διευθυντής ή, ελλείψει
αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
8. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής
απόφασης, που προβλέπεται από την παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄176),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 8
Tροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4640/2019
Το άρθρο 40 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190) τροποποιείται ως εξής:
1. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της
ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται το πρώτο και το
τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α΄104), ενώ αυτά δεν δύναται
να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση μέχρι τη λήξη της διάρκειας της
προσωρινής διοίκησης, όπως αυτή προσδιορίστηκε από την απόφαση του
δικαστηρίου.».
2. Προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με
την παρ. 2, από την ημέρα του διορισμού τους, δεν υπέχουν αστική ευθύνη για πράξεις
ή παραλείψεις κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ως είτε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, είτε οποιασδήποτε επιτροπής αυτού, παρά μόνον για δόλο ή βαρεία
αμέλεια.
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Οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) εφαρμόζονται και στην
περίπτωση ορισμού ή εκλογής προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 2, με την
προϋπόθεση ότι οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 γεννήθηκαν και
κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και
δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους.
Σε περίπτωση που οι εν λόγω φορολογικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η ευθύνη
βαραίνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα
με την παρ. 2, υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθμισης γεννήθηκε
και κατέστη ληξιπρόθεσμη, ή η ρύθμιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας
των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους.
Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) εφαρμόζονται και στην
περίπτωση ορισμού ή εκλογής προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 2, με την
προϋπόθεση ότι οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 γεννήθηκαν και
κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και
δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από δόλο
ή βαρεία αμέλειά τους. Σε περίπτωση που οι εν λόγω ασφαλιστικές οφειλές έχουν
υπαχθεί σε ρύθμιση, η ευθύνη βαραίνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που
διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2, υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι
κάθε δόση της ρύθμισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσμη, ή η ρύθμιση
απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία
αμέλειά τους. Σε κάθε περίπτωση μήνυσης, έγκλησης, καταγγελίας ή αναφοράς για
πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή
εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
επιλαμβάνεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αυτοπροσώπως, ο οποίος, αν κρίνει
ότι τα παραπάνω χρήζουν προκαταρκτικής εξέτασης, την εκτελεί αυτοπροσώπως ή την
αναθέτει σε έναν εκ των Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.».
Άρθρο 9
Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
Στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, στον ειδικό φορέα 1035 501 0000000, αυξάνονται οι πιστώσεις κατά
διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (250.000.000 €) στο εθνικό σκέλος και κατά ένα
δισεκατομμύριο ευρώ (1.000.000.000 €) στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.
Οι προστιθέμενες πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων
2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του ως άνω φορέα και ειδικού
φορέα.
Για την τροποποίηση της ανάληψης συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του
προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων 2020 βλ. την υ.α. 55559 της 2/2.6.2020 «Αντικατάσταση της υπ΄ αρ.
166/2.1.2020 (Β΄ 2) απόφασης για την ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης
έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων 2020» (Β΄ 2113), κατωτ. αριθ. 366.
Άρθρο 10
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Προσθήκη άρθρου 91Α στον ν. 4549/2018
Στον ν. 4549/2018 (Α΄ 105) προστίθεται άρθρο 91Α ως εξής:
«Άρθρο 91Α
Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
1. Ο Υπουργός Οικονομικών παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς
όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση των κρατών
- μελών αυτής, στο πλαίσιο Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διακρατικών
συμφωνιών.
2. Οι εγγυήσεις της παρ. 1 παρέχονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 96
και 97 του ιδίου νόμου, οι οποίες τυγχάνουν εφαρμογής στην ως άνω διαδικασία
παροχής εγγυήσεων.».
Άρθρο 11
Μείωση συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και
υπηρεσίες
1. Στο Παράρτημα III «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή
(παρ. 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε
με τον ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως ισχύει, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στο Κεφαλαίο Α. ΑΓΑΘΑ προστίθεται παρ. 51, ως εξής:
«51. Μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΚ
ΕΧ 2202). Αεριούχα νερά της Δ.Κ. 2201 (ΔΚ ΕΧ 2201). Ο συντελεστής του φόρου για
τα αγαθά των εν λόγω δασμολογικών κλάσεων ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό
(13%).»
β. Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εισιτήρια κινηματογράφων. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών
για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»
γ. Μετά την παρ. 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προστίθεται νέα παρ.1α ως εξής:
«1α. Η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους.»
δ. Η παρ. 6 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων,
ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην
των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα
σε οποιαδήποτε αναλογία.»
2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος III «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε
μειωμένο συντελεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)», του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000, όπως τροποποιούνται από την
προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 31η
Οκτωβρίου 2020.
Για τον καθορισμό του ύψους των τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των
εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας του
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Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), κατά το χρονικό διάστημα από
01.06.2020 εώς 31.10.2020, με βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε
13%, βλ. την υ.α. Α 31226/1613/2020 (Β΄ 2090), κατωτ. αριθ. 357.
Για τον καθορισμό του ύψους των τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των
εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας του
Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020. βλ. την
υ.α. Α 31201/1611/2020 (Β΄ 2090), κατωτ. αριθ. 358.
Για τον καθορισμό του ελάχιστου τιμήματος μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που
εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως, κατά το χρονικό διάστημα
από 01.06.2020 εώς 31.10.2020 συνεπεία της μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α. από
24% σε 13% για συγκεκριμένες υπηρεσίες, βλ. την υ.α. οικ. Α 32546/1683/2020
(Β΄ 2200), κατωτ. αριθ. 385.
Για τον καθορισμό συγκεκριμένου κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά
δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) - ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στο νομό Αττικής, την Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Ενότητα Καβάλας κατά το χρονικό
διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020 με βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ
από 24% σε 13%, βλ. την υ.α. οικ. Α 32481/1681/2020 (Β΄ 2200), κατωτ. αριθ.
386.
Άρθρο 12
Επέκταση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και στις κοινωνίες, αστικού ή
κληρονομικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(Προστίθεται παρ. 1.α. μετά την παρ. 1 του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65)
Άρθρο 13
Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ΄ επιταγή
νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
1. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παρ. 42 ως εξής:
«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική
εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του μισθώματος που δεν
εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ΄ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει
το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις
εκατό (40%).».
2. Τα πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/ 2013, όπως αυτή προστέθηκε
με την παρ. 1, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν
δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των
μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική
ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.7.2020 και μετά, πλην των
οφειλών από ρυθμίσεις/ διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ
αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.
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3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των
παραπάνω διατάξεων.
Άρθρο 14
Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστολή είσπραξης
ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφισμός κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές για
τους εκμισθωτές ακινήτων
1. Για τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα, τα οποία στο
πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοιού COVID-19
απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του
συμφωνηθέντος μισθώματος, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση και αναστέλλεται η είσπραξη των
ληξιπρόθεσμων οφειλών τους ως εξής:
α) για όσους εκμισθώνουν ακίνητα σε μισθωτές που απαλλάσσονται από την
καταβολή ποσοστού 40% του μισθώματος κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020
και οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων
ρυθμίσεων ήταν εντός των μηνών αυτών, αυτές παρατείνονται μέχρι 31.8.2020 και
αντίστοιχα αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπροθέσμων οφειλών τους,
β) για όσους εκμισθώνουν ακίνητα σε μισθωτές που απαλλάσσονται από την
καταβολή ποσοστού 40% του μισθώματος κατά τον μήνα Μάιο 2020 και οι
καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθμίσεων
ήταν εντός του ιδίου μήνα, αυτές παρατείνονται μέχρι 30.9.2020 και αντίστοιχα
αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους,
γ) για όσους εκμισθώνουν ακίνητα σε μισθωτές που απαλλάσσονται από την
καταβολή ποσοστού 40% του μισθώματος κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 και οι
καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθμίσεων
ήταν εντός του ιδίου μήνα, αυτές παρατείνονται μέχρι 30.10.2020 και αντίστοιχα
αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
2. Για το διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής.
3. 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/
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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 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.
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.»
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των
παραπάνω διατάξεων.
Άρθρο 15
Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας
κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών
1. (Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65)
2. (Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 3 του ν. 4684/25-25.4.2020 (Α΄ 86), ανωτ. αριθ. 218)
3. (Προστίθεται παρ. 4.α στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108).
Άρθρο 16
Φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων των κυβερνητών, συγκυβερνητών και
μηχανικών αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και της αποζημίωσης των μελών των
Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016
219

1. Μετά την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθενται
περ. γ΄ και δ΄ ως εξής:
«γ) οι κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες και οι μηχανικοί αεροσκαφών αεροπορικών
εταιρειών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, που είναι
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας για τη μηναία αποζημίωση που λαμβάνουν και η οποία
φορολογείται με φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), και
δ) τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016
(Α΄ 51) για τη μηνιαία αποζημίωση που λαμβάνουν και η οποία φορολογείται με
φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν
οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού
ναυτικού, οι κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες και οι μηχανικοί αεροσκαφών
αεροπορικών εταιρειών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,
καθώς και τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν.
4375/2016 υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τους συντελεστές της παρ.
2 του άρθρου 15.».
3. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 43, ως εξής:
«43. Οι διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 60
ισχύουν για τις αμοιβές που έχουν καταβληθεί από τη συγκρότηση των Ανεξάρτητων
Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, ήτοι από το 2016.»
Άρθρο 17
Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους
κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της ΑΑΔΕ για χρήση από νοσοκομεία,
θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την
παρασκευή αντισηπτικών
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 όχι πέραν της 31ης.12.2020, επιτρέπεται να
διατίθεται δωρεάν προς το Υπουργείο Υγείας, αιθυλική αλκοόλη, από οιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο την κατέχει νομίμως, προς τον σκοπό της χρήσης αυτής, ως
έχει, από δημόσια νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύματα για
ιατρικούς σκοπούς ή προς τον σκοπό της χρήσης αυτής από βιομηχανίες/βιοτεχνίες για
την παρασκευή αντισηπτικών, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του ν.
2969/2001 (Α΄ 281), του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) και κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης.
Η αποδοχή της δωρεάς από τον Υπουργό Υγείας διενεργείται μετά από προέλεγχο
της καταλληλότητας της διατεθείσας αλκοόλης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρ. 2. Μετά την κατά τα ανωτέρω αποδοχή του Υπουργού Υγείας, η δωριζόμενη
ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης παραδίδεται και παραλαμβάνεται, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 2, από τους οριζόμενους από το Υπουργείο Υγείας ως
τελικούς αποδέκτες της.
Στην περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει νομίμως αιθυλική
αλκοόλη, εκδηλώνει την πρόθεση δωρεάς της προς τον σκοπό της χρήσης της, ως έχει,
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από κατονομαζόμενα στη δήλωση δωρεάς του δημόσια νοσοκομεία, θεραπευτήρια,
κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύματα για ιατρικούς σκοπούς, η αποδοχή της ανωτέρω
δωρεάς διενεργείται μετά από προέλεγχο της καταλληλότητας της προς διάθεση
αιθυλικής αλκοόλης, με δήλωση αποδοχής του Υπουργού Υγείας προς τον δωρητή της
και ταυτόχρονη αποδοχή της άμεσης διάθεσής της υπέρ των ως άνω κατονομαζομένων
προσώπων στη δήλωση δωρεάς.
Ως «αιθυλική αλκοόλη» για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, νοείται η
αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη), η συνθετική αιθυλική αλκοόλη,
η αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης, όπως αυτές ορίζονται, κατά
περίπτωση, στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281), καθώς και
τα αραιωμένα, με νερό, διαλύματα των προαναφερομένων αλκοολών μέχρι
αλκοολικού τίτλου κατάλληλου για τις προβλεπόμενες στο πρώτο εδάφιο χρήσεις.
Η κατά τα ανωτέρω αιθυλική αλκοόλη μπορεί να διατίθεται, δωρεάν προς το
Υπουργείο Υγείας, και μετουσιωμένη, όπως ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 3 του
ν. 2969/2001 (Α΄ 281), αποκλειστικά προς τον σκοπό της χρήσης της από
βιομηχανίες/βιοτεχνίες για την παρασκευή αντισηπτικών.
Η προς διάθεση μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη θα πρέπει να έχει μετουσιωθεί
αποκλειστικά και μόνο είτε με τις μετουσιωτικές ύλες που χρησιμοποιούνται για τη
μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται για την παρασκευή αρωμάτων
και καλλυντικών, είτε με τη μετουσιωτική ύλη προπυλενογλυκόλη, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις της Α.Υ.Ο. 3006682/1105/0029/2010 (Β΄ 528), όπως ισχύει.
Η δωρεάν διάθεση, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου, απαλλάσσεται από τυχόν οφειλόμενες φορολογικές και λοιπές
επιβαρύνσεις. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και λοιποί φόροι, εισφορές ή τέλη που
τυχόν έχουν καταβληθεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν νομίμως
τα ανωτέρω προϊόντα, δεν επιστρέφονται.
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 17 του ν. 4675/2020 (Α΄ 54) και κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, αιθυλική αλκοόλη, η οποία έχει
περιέλθει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην κυριότητα του Δημοσίου και βρίσκεται υπό τη
διαχείριση των τελωνειακών αρχών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), διατίθεται με πράξη του Διοικητή της ως άνω Αρχής δωρεάν, για χρονικό
διάστημα όπως αυτό ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με την
επιφύλαξη της διασφάλισης των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελεύθερη από
φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, προς το Υπουργείο Υγείας, μετά την υποβολή
σχετικού αιτήματος από το τελευταίο, προς τον σκοπό της χρήσης αυτής, ως έχει, από
δημόσια νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύματα για ιατρικούς
σκοπούς ή προς τον σκοπό της χρήσης αυτής από βιομηχανίες/βιοτεχνίες για την
παρασκευή αντισηπτικών. Το έκτο και έβδομο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
εφαρμόζονται αναλόγως.
2. Η κατά τα παραπάνω δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης πραγματοποιείται,
εφόσον αυτή θεωρείται κατάλληλη για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Η
καταλληλότητα, στην περίπτωση της χρήσης της αιθυλικής αλκοόλης από δημόσια
νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύματα για ιατρικούς σκοπούς,
ελέγχεται από οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, ο
οποίος αναλαμβάνει να ορίσει και τις ελάχιστες νόμιμες προδιαγραφές χρήσης της από
το Υπουργείο Υγείας. Κατά τον ίδιο τρόπο ελέγχεται η καταλληλότητα της αιθυλικής
αλκοόλης είτε αυτή διατίθεται ήδη μετουσιωμένη είτε όχι, στην περίπτωση της χρήσης
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αυτής από βιομηχανίες/βιοτεχνίες για την παρασκευή αντισηπτικών. Το Υπουργείο
Υγείας δύναται όπως προβαίνει στην περαιτέρω δωρεάν διάθεση των
παρασκευαζόμενων κατά τα ανωτέρω αντισηπτικών ειδών προς κάλυψη έκτακτων
αναγκών δημόσιας υγείας.
Η κατά τα ανωτέρω διατεθείσα αιθυλική αλκοόλη, κατά παρέκκλιση του ν. 2960/2001
(Α΄ 265) και του ν. 2969/2001 (Α΄ 281), δύναται να μεταφερθεί υπό τον διοικητικό
έλεγχο των αρμοδίων τελωνειακών και χημικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και με την
εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ως προς τις
διατυπώσεις και διαδικασίες για τη διακίνηση και την παραλαβή της αιθυλικής
αλκοόλης σε δημόσια νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύματα,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί, ως έχει, για ιατρικούς σκοπούς, καθώς και σε
βιομηχανίες/βιοτεχνίες που παρασκευάζουν αντισηπτικά για λογαριασμό του
Υπουργείου Υγείας, όπου και θα μετουσιώνεται πριν τη χρησιμοποίησή της, στην
περίπτωση που δεν είναι ήδη μετουσιωμένη, κατόπιν χορήγησης της σχετικής έγκρισης
μετουσίωσης από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, εκτός εάν πρόκειται για την
περίπτωση μεταφοράς αιθυλικής αλκοόλης από φορολογική αποθήκη εμπορίας χύμα
αιθυλικής αλκοόλης προς τις προαναφερόμενες βιομηχανίες/βιοτεχνίες, κατά την
οποία η μετουσίωση διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Στην
περίπτωση της παρασκευής αντισηπτικών, η διαδικασία της μετουσίωσης στις
εγκαταστάσεις της παρασκευάζουσας βιομηχανίας/βιοτεχνίας γίνεται παρουσία
υπαλλήλων των κατά τόπους αρμοδίων τελωνειακών και χημικών υπηρεσιών της
ΑΑΔΕ με τις μετουσιωτικές ύλες που προβλέπονται στο έβδομο εδάφιο της πρώτης
παραγράφου του παρόντος.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ του προηγούμενου εδαφίου παρακολουθούν και
ελέγχουν τη νόμιμη χρησιμοποίηση της αιθυλικής αλκοόλης, μετουσιωμένης ή μη,
σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
3. Οι εργασίες (φασόν) παρασκευής αντισηπτικών ειδών από τις βιομηχανικές και
βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας απαλλάσσονται από
Φ.Π.Α., με δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των δαπανών της επιχείρησης.
Άρθρο 18
Ρύθμιση για τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς
1. Μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγμα κατά κυριότητα, νομή και κατοχή προς την
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ» («Α.Ζ.Κ.
ΑΕ»), που συστήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3489/2006 (Α΄ 205), το ακίνητο ιδιοκτησίας
του Ελληνικού Δημοσίου, μετά των επ΄ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, κείμενο στη
Δημοτική Κοινότητα Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης, εμβαδού 760.807 τμ, με ΚΑΕΚ 190941901071/0/0, όπως αυτό
εμφαίνεται στο Κτηματολογικό Φύλλο του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς.
Σκοπός της μεταβίβασης είναι η ίδρυση και λειτουργία εντός του ως άνω ακινήτου
Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις των άρθρων 41 επ. του ν. 3982/2011 (Α΄ 143). Για τη μεταγραφή του
δικαιώματος κυριότητας επί του ως άνω ακινήτου στο αρμόδιο Κτηματολογικό
Γραφείο, απαιτείται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ζ.Κ. ΑΕ. Το
απόσπασμα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στο
προηγούμενο εδάφιο, στο οποίο θα πρέπει να περιγράφεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο
και το δικαίωμα κυριότητας της «Α.Ζ.Κ. ΑΕ» επί του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένης
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αναφοράς στη διάταξη του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την οποία έγινε η
μεταβίβαση, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώριση του εγγραπτέου δικαιώματος στο
αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, η εγγραφή του οποίου θα πρέπει να λάβει χώρα
εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Για την καταχώριση του
εγγραπτέου δικαιώματος αρκεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Α.Ζ.Κ.
ΑΕ» και δεν απαιτούνται άλλα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού
ενεργείας και της δήλωσης του πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) ή οποιοσδήποτε άλλης ισοδύναμης δήλωσης που
υποκαθιστά τη δήλωση αυτήν.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας μεταβίβασης, η Αλεξάνδρεια Ζώνη
Καινοτομίας ΑΕ υποχρεούται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώριση του
σχετικού εγγραπτέου δικαιώματος στο Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμαριάς, να
προβεί στη σύσταση δικαιώματος επιφάνειας για ενενήντα εννέα (99) έτη, υπέρ της
εταιρείας, που πρόκειται να συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011, ως
Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), προκειμένου να λάβει χώρα
η ανέγερση των αναγκαίων κτισμάτων, υποδομών και εγκαταστάσεων στο ακίνητο της
Α.Ζ.Κ. ΑΕ που μεταβιβάζεται με το παρόν, σύμφωνα πάντοτε με τον σκοπό της
παρούσας μεταβίβασης. Για τη σύσταση, μεταβίβαση, λήξη και απόσβεση του
δικαιώματος επιφάνειας επί του συνόλου της έκτασης του ακινήτου, καθώς και για τη
ρύθμιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του κυρίου και του επιφανειούχου,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 18 έως 26 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Μετά την
πάροδο της διάρκειας του δικαιώματος επιφάνειας, η χρήση και εκμετάλλευση του
ακινήτου της παρ. 1 του παρόντος, μετά των επ΄ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων και
υποδομών, που θα έχουν ανεγερθεί επ΄ αυτού, περιέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς
αντάλλαγμα προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατείχε δικαίωμα
επιφάνειας, στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της «Α.Ζ.Κ. ΑΕ», η οποία
υποχρεούται να συνεχίσει τη λειτουργία του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης
γενιάς στη Θεσσαλονίκη, απαγορευομένης της τροποποίησης του σκοπού της
μεταβίβασης και του προορισμού του ακινήτου.
3. Η μεταβίβαση του ακινήτου της παρ. 1, η σύσταση δικαιώματος επιφάνειας και η
εγγραφή των δικαιωμάτων αυτών στο κατά τόπο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο
υπέρ της Α.Ζ.Κ. ΑΕ, της ΕΑΝΕΠ ΑΕ και τρίτων, λαμβάνουν χώρα ατελώς, και
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή άλλη επιβάρυνση. Ειδικά για τον Φ.Π.Α.
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν.
4. Η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου της παρ. 1 προς την Α.Ζ.Κ. ΑΕ
ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και το
ακίνητο επανέρχεται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, εάν εντός δύο ετών,
από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης για την ανάπτυξη του
επιχειρηματικού πάρκου σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 3982/2011: α) διαπιστωθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ν. 3982/2011 η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων
της απόφασης έγκρισης ή β) η ΕΑΝΕΠ δεν αποδείξει τη βιωσιμότητα του έργου με την
προσέλκυση ιδιωτικών χορηγιών και κεφαλαίων για τη συγχρηματοδότησή του που θα
πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 5% του προϋπολογισμού της Α΄ φάσης του έργου.
Με όμοια απόφαση, η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή του ακινήτου περιέρχεται
στο Ελληνικό Δημόσιο και στην περίπτωση που το ακίνητο χρησιμοποιηθεί για σκοπό
άλλον από τον προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση ανάκλησης της
μεταβίβασης, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια και μετά τη διενέργεια αυτοψίας
από τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, το ακίνητο, τα επ΄ αυτού έργα,
κτίρια και εγκαταστάσεις παραδίδονται από τον επιφανειούχο ή τυχόν τρίτο που έλκει
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δικαιώματα από αυτόν, με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, στην αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, σε καλή κατάσταση, για τη χρήση για την
οποία προορίζονται και για αντίστοιχο σκοπό, λαμβανομένης, πάντως υπόψη της
εύλογης φθοράς από τη συνήθη χρήση. Με την έκδοση της απόφασης ανάκλησης της
παρούσας παραγράφου αποσβέννυται αυτοδίκαια το συσταθέν δικαίωμα επιφάνειας.
5. Σε περίπτωση ανάκλησης λόγω συνδρομής των περιπτώσεων της παρ. 4, δεν
μπορούν να προβληθούν κατά του Ελληνικού Δημοσίου αξιώσεις της Α.Ζ.Κ. ΑΕ, του
επιφανειούχου ή οποιοσδήποτε τρίτου για δαπάνες που κατέβαλαν ή για αποζημίωση
για την εκτέλεση εργασιών ανέγερσης, συντήρησης, βελτίωσης, επισκευής, φύλαξης
και ανάπλασης του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και των επ΄ αυτού κτιρίων, έργων και
εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική αξίωση αποζημίωσης, σε περίπτωση
άρσης ή αυτοδίκαιης ανάκλησης της μεταβίβασης του ακινήτου προς την Α.Ζ.Κ. ΑΕ
εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου. Ο επιφανειούχος δεν δικαιούται να αξιώσει από
το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση για τη λήξη ή απόσβεση του δικαιώματος
επιφάνειας, ούτε και την απόδοση τυχόν πλουτισμού για τα κτίσματα και τις
κατασκευές που ανήγειρε στο ακίνητο, τα οποία θα περιέλθουν στην Α.Ζ.Κ. ΑΕ κατά
τη λήξη του δικαιώματος επιφάνειας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση άρσης ή
αυτοδίκαιης ανάκλησης της μεταβίβασης του ακινήτου προς την Α.Ζ.Κ. ΑΕ εκ μέρους
του Ελληνικού Δημοσίου. Το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσεται πλήρως από κάθε
υποχρέωση για κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, βελτίωση ή φύλαξη του
μεταβιβαζόμενου ακινήτου και των συστατικών και παραρτημάτων του, ακόμη και αν
αυτή επιβάλλεται από λόγους ανωτέρας βίας. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει απολύτως
καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του ακινήτου, την κυριότητα
του οποίου μεταβιβάζει σύμφωνα με την παρ. 1.
6. Για την επίτευξη του σκοπού της μεταβίβασης της παρ. 1 κι εντός τριών (3) μηνών
από τη μεταγραφή της σχετικής απόφασης μεταβίβασης στο αρμόδιο Κτηματολογικό
Γραφείο, συστήνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), εταιρεία
ειδικού σκοπού Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), η οποία έχει τη
νομική μορφή ανώνυμης εταιρίας και έχει την πρωτοβουλία ανάπτυξης του
Τεχνολογικού Πάρκου, σύμφωνα με την παρ. 2. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω
ΕΑΝΕΠ συμμετέχουν κατά πλειοψηφία φορείς του ιδιωτικού τομέα, ενώ κατά
μειοψηφία η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ και άλλοι φορείς του στενού και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα.
7. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011, η ανάπτυξη και
λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να υλοποιείται σταδιακά σε
περισσότερα τμήματα. Στην περίπτωση αυτή, η τμηματοποίηση, οι φάσεις, τα τμήματα
και ο προϋπολογισμός των έργων υποδομής κάθε φάσης περιγράφονται αναλυτικά στο
επιχειρηματικό σχέδιο της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 3982/2011. Αν η ανάπτυξη και
λειτουργία του ΕΠ υλοποιείται τμηματοποιημένα, η υλοποίηση της πρώτης φάσης
πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011.
Η υλοποίηση κάθε επόμενης φάσης πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών της παρ.
4 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011, με ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαπίστωσης της ολοκλήρωσης των έργων
Υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011, για κάθε προηγούμενη φάση.
Ο αναλυτικός χρονικός προγραμματισμός καθορίζεται στο εγκεκριμένο
επιχειρηματικό σχέδιο της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 3982/2011. Για την έγκριση,
ανάπτυξη και λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου δεν εφαρμόζεται η παρ. 4 του
άρθρου 45 του ν. 3982/2011.
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8. Η ανάπτυξη, διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου γίνεται
αποκλειστικά από την ΕΑΝΕΠ, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν.
3982/2011.
9. Όπου στον ν. 3982/2011 γίνεται αναφορά στο δικαίωμα κυριότητας της ΕΑΝΕΠ ή
των μετόχων της, για το Επιχειρηματικό Πάρκο του παρόντος άρθρου, νοείται η
σύσταση του δικαιώματος επιφάνειας υπέρ της ΕΑΝΕΠ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
οι διατάξεις του Γ΄ Μέρους του ν. 3982/2011.
10. Στην έκταση του ακινήτου της παρ. 1 καταρτίζεται ειδικό πολεοδομικό σχέδιο,
σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241). Η κίνηση της διαδικασίας για τη
σύνταξη του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου γίνεται από την ως άνω ΕΑΝΕΠ, η οποία
έχει και την αποκλειστική ευθύνη για τη σύνταξη των αναγκαίων υποστηρικτικών
μελετών, καθώς επίσης των μελετών που είναι απαραίτητες για τη συνολική
αδειοδότηση και κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και απαιτούμενών
υποδομών του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς και αναλαμβάνει επίσης την
ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με
προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και των συναρμοδίων Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και καθορίζει
τις ειδικότερες χρήσεις γης και τους όρους δόμησης, λαμβάνοντας υπόψη τις
πολεοδομικές ρυθμίσεις που ορίζονται στον ν. 3982/2011 για τα επιχειρηματικά πάρκα.
Από το οριζόμενο με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 ως ελάχιστο ποσοστό
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων δημιουργείται ικανού μεγέθους κοινόχρηστος
χώρος με την έννοια της βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξής του, για την εξυπηρέτηση
αναγκών υπερτοπικής κλίμακας εντός των ορίων του Δήμου Θερμαϊκού. Για τη
λειτουργία και την αξιοποίηση του κοινόχρηστου χώρου, δύνανται να υπογράφονται
ειδικές προγραμματικές συμβάσεις με την ως άνω ΕΑΝΕΠ ή και τον Δήμο Θερμαϊκού
ή και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα
καθορίζονται και οι οριογραμμές των υφιστάμενων υδατορεμάτων εντός του ακινήτου
της παρ. 1 ύστερα από υποβολή φακέλου οριοθέτησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94). Η πολεοδόμηση του επιχειρηματικού πάρκου
γίνεται με το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής, το οποίο δύναται να εγκρίνεται με το
προεδρικό διάταγμα που εγκρίνει το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της παρούσας.
11. Τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3982/ 2011 επεκτείνονται και στις
συμβάσεις μεταβίβασης δικαιώματος επιφάνειας, καθώς και στις συμβάσεις δωρεάς
κινητών πραγμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για δωρεές που αφορούν στην
υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου της δημιουργίας του τεχνολογικού πάρκου. Κάθε
σύμβαση μεταβίβασης δικαιώματος επιφάνειας, αγοραπωλησίας και δωρεάς κινητών
(χρημάτων) και ακινήτων προς την ΕΑΝΕΠ για τη διασφάλιση της ανάπτυξης του
Επιχειρηματικού Πάρκου κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 46 του ως άνω νόμου,
καθώς και έκτασης εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ ή από
επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί ή μετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηματικού
Πάρκου, απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς, αντιστοίχως.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύνανται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε άλλο
θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.
Άρθρο 19
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Αναστολή διατάξεων για τη διάθεση προϊόντων σε καταστήματα αφορολογήτων
ειδών
Η διάταξη του άρθρου 55 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εφαρμογή της υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)
αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2022.».
Άρθρο 20
Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας
1. Μέχρι τις 31.10.2020, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα,
λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα της
υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), τα οποία
λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού,
παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών
και προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α΄, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 13 του
ν. 2971/2001 (Α΄ 285).
2. Εξαιρετικά για το έτος 2020 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13
και 13Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15
του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και
κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο.
3. Για το έτος 2020 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε
ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπ΄ αρ. 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄1864).
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 21
Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄
87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄
βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225.».
2. Η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ ΑΕ) μπορεί, στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, να συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς της
απαιτούμενης ειδικότητας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206),
μέσω μητρώου μηχανικών που η ίδια τηρεί. Ως προς το περιεχόμενο της
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προγραμματικής σύμβασης, τις εξ αυτής ευθύνες, τους εκπροσώπους των μερών και τα
αποφαινόμενα όργανα, εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του ν.
4412/2016.».
3. Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραίτητα το αντικείμενο, ο σκοπός
και η διάρκεια της σύμβασης, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των
προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός, τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της
σύμβασης, το απαιτούμενο προσωπικό για την κάθε επιμέρους εργασία, οι πόροι από
τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, ο τρόπος
κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης
λειτουργικών εξόδων, καθώς και η διαδικασία καταβολής τους. Ως «λειτουργικά
έξοδα» λογίζονται, ιδίως, οι πάσης φύσεως αμοιβές προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης
ακινήτων, μηχανημάτων και μέσων. Για την εκπλήρωση του σκοπού της
προγραμματικής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συγκεκριμένο
αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται
απαραίτητα το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης, οι
αρμοδιότητές του, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει
τους όρους αυτής.».
4. Η παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προγραμματικές συμβάσεις μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή προγραμμάτων που
χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα
εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα ή τα ειδικά προγράμματα των άρθρων 69 και 71
του ν. 4509/2017 (Α΄201), καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων
φορέων. Είναι επίσης δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς
του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.».
5. Η παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τον υπολογισμό της αμοιβής των συμβάσεων έργου της περ. ε΄ της παρ. 1,
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπ΄ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/2018
υπουργικής απόφασης (Β΄ 5968). Ο συνολικός προϋπολογισμός των συμβάσεων της
παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄147) μπορεί να προσαυξάνεται έως έξι τοις
εκατό (6%) για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών εξόδων εκτέλεσης της
προγραμματικής σύμβασης. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του
παρόντος άρθρου και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός
συμβαλλόμενου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ τους παραχώρηση χρήσης ακινήτων,
εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων.».
6. Η παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1, οι ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού, οι σύνδεσμοι δήμων,
τα δίκτυα δήμων και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ μπορούν να
συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την
υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών προς τους
πολίτες.»
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7. Για την εφαρμογή της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010,
καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών με μέριμνα της Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Στο Μητρώο εγγράφονται
μηχανικοί ανά ειδικότητα, οι οποίοι δηλώνουν κατά την εγγραφή τις περιφερειακές
ενότητες στις οποίες επιθυμούν να απασχοληθούν. Το προσωπικό που απαιτείται για
την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγεται
αποκλειστικά μέσω του μητρώου, από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ, μεταξύ των μηχανικών της περιφερειακής
ενότητας όπου έχει έδρα ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ. Μηχανικός που συνάπτει σύμβαση
μίσθωσης έργου κατά τα προηγούμενα και έως την ολοκλήρωση της συμβατικής
διάρκειας, δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες διαδικασίες επιλογής, εκτός αν δεν
υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει ο συμβαλλόμενος
ΟΤΑ.
8. Το άρθρο 25 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 25
Προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα
1. Για τη μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων στη ζώνη λιμένα, τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών
στη ζώνη αυτή, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων μπορούν να
συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τους
Συνδέσμους Δήμων, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
καθώς και με φορείς του δημοσίου τομέα. Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η
συμμετοχή και επιστημονικών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που
εποπτεύονται από το Δημόσιο, υπό την ιδιότητα των εκ τρίτου συμβαλλομένων. Κατά
τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 περ. α΄ έως γ΄, 3 και 4 του άρθρου 100
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
2. Οι κατά την παρ. 1 προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνονται από το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού.».
9. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση κγ), ως εξής:
«κγ) αποφασίζει για τη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων του δήμου.».
Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι επταμελής, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), δύο (2)
εκπροσώπους της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ ΑΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ),
έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και δύο (2)
εμπειρογνώμονες στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με
ισάριθμους αναπληρωτές τους.»
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2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του
Προγράμματος συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τριμελής
Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν (1)
εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ
ΑΕ) και έναν (1) εμπειρογνώμονα στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με
ισάριθμους αναπληρωτές τους.».
Άρθρο 23
Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139)
αντικαθίσταται ως εξής: «Εφόσον δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η
παράταση της εκτέλεσης των συμβάσεων, η Οικονομική Επιτροπή δύναται να αναθέτει
το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
και λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών
γνησίου ανταγωνισμού.».
2. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α΄302) προστίθεται περ. η΄ ως
εξής:
«η. Όσοι πολιτογραφήθηκαν Έλληνες με τιμητική πολιτογράφηση, σύμφωνα με το
άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), εφόσον
επιθυμούν.»
β. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η υπαγωγή των αναφερομένων στις διατάξεις των περ. γ΄, δ΄, ε΄και στ΄ της παρ.
1, γίνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας, από το οποίο
προκύπτει η οικογενειακή τους κατάσταση. Όσον αφορά στην κρίση ανικανότητας για
εργασία ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 8. Η υπαγωγή στην περ. η΄ της
παρ. 1, γίνεται βάσει του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο αποκτήθηκε η ελληνική
ιθαγένεια.».
3. Επιτρέπεται η επιχορήγηση από τους μετόχους δήμους των δημοτικών
επιχειρήσεων, των οποίων η δραστηριότητα ανεστάλη για λόγους αποτροπής διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19. Η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη
λειτουργικών δαπανών που ανακύπτουν κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας και
για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.
4. Η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4414/2016 (Α΄149) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι κανονισμοί της παρ. 1 εγκρίνονται με αποφάσεις του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.».
5. α. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3584/2007 (Α΄ 143), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Συνδέσμου Δήμων, με συνολικό
πληθυσμό των μελών του πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους,
μπορεί να συστήνεται μία θέση Ειδικού Συνεργάτη.».
β. Η ισχύς της διάταξης της περ. α΄ άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4674/2020
(Α΄53).
Άρθρο 24
Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισμού και
προσαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών σταθμών
1. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την
υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 - 2021, οι
ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας
προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών,
υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου
εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
32 του ν. 4412/2016 (Α΄147).
2. H ανάθεση των 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 συμβούλιο,
στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του.
3. Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη΄ της παρ. 2 του άρθρου
29 του ν. 4495/2017 (Α΄167), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ΄ αρ.
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β΄1843).
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις
εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την
προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών στις απαιτούμενες
προϋποθέσεις λειτουργίας.
Άρθρο 25
Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών ΟΤΑ α΄ βαθμού για την αποτροπή
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στα μέσα αστικής συγκοινωνίας
(Τροποποιείται το εικοστό ένατο άρθρο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 90), ανωτ. αριθ. 229)
Άρθρο 26
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται εδάφιο
ως εξής: «Ειδικά το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους
συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ
α΄βαθμού.».
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2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Ελληνικής
Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β. Α.Ε.), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των
Καταστημάτων Κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου και οι
υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ, των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και των στρατιωτικών νοσοκομείων, οι
υπάλληλοι του ΕΚΑΒ, εκτός από τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους
ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα
μεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία.».
3. Αποσπάσεις προσωπικού το οποίο εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου
3 του ν. 4440/2016, λήγουν αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι
υπάλληλοι επανέρχονται στον φορέα όπου ανήκουν οργανικά χωρίς άλλη διατύπωση.
Ομοίως, διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης του ως άνω προσωπικού παύουν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Στο τέλος της υποπερ. Ββ΄ της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Κώδικας
Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., Α΄26), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, πάνω
από 120 μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που
υπερβαίνει τους 120 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής
άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων.».
5. Στο τέλος της υποπερ. Ββ΄ της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3584/2007 (Α΄143),
προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου πάνω από
120 μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει
τους 120 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των
ανωτέρω καθηκόντων.».
6. α. Η παρ. 14 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26)
αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του παρόντος άρθρου είναι
διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συγκρότησή τους.
Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των τακτικών μη αιρετών μελών των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησής τους και λήγει
την 31η Δεκεμβρίου του πρώτου άρτιου έτους που ακολουθεί αμέσως μετά ή κατά τον
χρόνο συγκρότησής τους, εφόσον είναι άρτιο έτος.».
β. Οι ρυθμίσεις της περ. α΄ αφορούν και στα υπηρεσιακά συμβούλια που έχουν ήδη
συγκροτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 159 του ν. 3528/2007.
7. Για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, είναι δυνατή η απόσπαση έως δέκα
(10) υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατόπιν πρόσκλησης της εταιρείας
με την οποία προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και τα προσόντα των υποψηφίων.
Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224),
έχει διάρκεια δύο (2) ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και πραγματοποιείται
με κοινή απόφαση των αρμοδίων για τον διορισμό οργάνων του φορέα προέλευσης και
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του φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του
διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού
βαρύνει τον φορέα υποδοχής.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 27
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
(Προστίθενται μετά τη λέξη «Μαρτίου» οι λέξεις «Απριλίου και Μαΐου» στην παρ. 1
του δέκατου όγδοου άρθρου και διαμορφώνεται εξ αρχής το άρθρο αυτό της από
30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)
Άρθρο 28
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργαζομένων και εργοδοτών και χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση των
Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
1. 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.
2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων δύναται
να προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά από απόφαση των οικείων οργάνων τους,
με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών
τους. Για τη λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται το άρθρο 8
του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) και το καταστατικό των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών
οργανώσεων.
Αρμόδιο όργανο για τον συντονισμό των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης είναι το
Διοικητικό Συμβούλιο της συνδικαλιστικής οργάνωσης, το οποίο αποφασίζει σχετικά.
Άρθρο 29
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019
Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄73) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής
στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του
παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για
τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο).
Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην
232

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται
επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό
επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των
οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το
πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και
εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
υποβληθεί μετά τις 30.9.2020».
Άρθρο 30
Προϋποθέσεις χορήγησης τακτικού επιδόματος ανεργίας σε ειδικές περιπτώσεις
Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Κατ΄ εξαίρεση, για τους απασχολούμενους κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις:
α) του ομίλου Thomas Cook που πτώχευσαν, ή
β) που συνδέονται κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013
(A΄ 167) με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, ή
γ) πελάτης των οποίων ήταν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook,
αρκούν για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας ογδόντα (80) ημέρες
εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Τουρισμού προσδιορίζονται τα κριτήρια καθορισμού των
επιχειρήσεων του ως άνω εδαφίου, οι προθεσμίες αναγγελίας των εργαζομένων που
απασχολούσαν οι επιχειρήσεις αυτές στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, η έναρξη της
επιδότησής τους, οι διαδικασίες ένταξής τους στις ρυθμίσεις του ως άνω εδαφίου,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».
Άρθρο 31
Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15.10.2020 μηχανισμός
ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας
εργασίας, που καλείται «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων
εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.
2. α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον
μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου
εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των
εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες. Η μείωση του χρόνου
εβδομαδιαίας εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των
εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, για το χρονικό διάστημα που οι
επιχειρήσεις-εργοδότες κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου.
β) Ο μηχανισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά σε εργαζομένους που έχουν εξαρτημένη
σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του
παρόντος. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης της
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παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του
μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους.
3. α) Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον
μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται
σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον
χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν
στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό. Σε
περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται
του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά
αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
β) Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας
και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής
ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών
των εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
γ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που μειώνουν μονομερώς τον εβδομαδιαίο χρόνο
εργασίας εργαζομένων τους και εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,
έχουν την υποχρέωση κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών,
υπολογιζομένων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων που
εντάσσονται στον μηχανισμό και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν.
Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή ισχύουν και για το επίδομα αδείας, καθώς και για
το δώρο Χριστουγέννων έτους 2020. «Κατ’ εξαίρεση, για το χρονικό διάστημα από
15.6.2020 έως 31.7.2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν
στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, καταβάλλονται από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 60%.».
Το εντός «» τρίτο εδ. προστέθηκε με το άρθρο δέκατο έκτο του του ν. 4693 της
15/17.6.2020 (Α΄ 116), κατωτ. αριθ. 426.
δ) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που κάνουν χρήση του μηχανισμού υποχρεούνται να
μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που
εντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
Υποχρεούνται δε, να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων
αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στον μηχανισμό.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις της Χώρας,
συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας
(ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ
(κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς,
ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στη ρύθμιση και το είδος των φορολογικών βιβλίων,
ως εξής:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2

Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον
οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά
τουλάχιστον 20%
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Ιούνιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών ΜαρτίουΑπριλίου 2020

Ιούλιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών ΜαρτίουΑπριλίου-Μαΐου 2020

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών ΜαρτίουΑπριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020

i) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2

Κύκλος εργασιών αναφοράς

Ιούνιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών ΜαρτίουΑπριλίου 2019. Σε περίπτωση που ο
κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο (2)
μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το
σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019
διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση που
ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι
θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του
Φεβρουαρίου
2020,
πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2).

Ιούλιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών ΜαρτίουΑπριλίου-Μαΐου 2019. Σε περίπτωση
που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των
τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός,
λογίζεται το σύνολο του κύκλου
εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια
τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος
εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός,
λογίζεται ο κύκλος εργασιών του
Φεβρουαρίου
2020,
πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3).

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου –
Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου
2019.
Σε
περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός
εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι
θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου
εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τρία
(3). Σε περίπτωση που ο κύκλος
εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός,
λογίζεται ο κύκλος εργασιών του
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Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος
επί τέσσερα (4).

ii) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2

Κύκλος εργασιών αναφοράς

Ιούνιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου
και δεύτερου τριμήνου 2019, διαιρεμένο
δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος
εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν
είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του
κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο
δια έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος
εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός,
λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου
τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος
επί τα δύο τρίτα (2/3).

Ιούλιος 2020

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του
πρώτου
τριμήνου
2019,
πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο
(1/3) και του δεύτερου τριμήνου του
2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα
(2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος
εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν
είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του
κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο
διά τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο
κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι
θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών
πρώτου τριμήνου του 2020.

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του
πρώτου
τριμήνου
2019,
πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο
(1/3) και του δεύτερου τριμήνου του
2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος
εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν
είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του
κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο
διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος
εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός,
λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου
τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος
επί τέσσερα τρίτα (4/3).
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Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν
διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019
και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε
περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του
2020.
β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή
απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον
των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα
έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2

Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα
οποία υπολογίζεται η μείωση κατά
ποσοστό τουλάχιστον 20%

Ιούνιος 2020

Άθροισμα
ακαθάριστων
Μαρτίου-Απριλίου 2020

Ιούλιος 2020

Άθροισμα
ακαθάριστων
εσόδων
Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα
ακαθάριστων
εσόδων
Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020

εσόδων

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε
περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2

Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς

Ιούνιος 2020

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019
διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση μη
θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η
επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Ιούλιος 2020

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019
διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε
περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων
εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει
δικαίωμα συμμετοχής.

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019
διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση μη
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θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η
επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

5.α) Για επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και έχουν Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά τη δημοσίευση του
παρόντος, έναν από τους κάτωθι:
51.10 «Αεροπορικές μεταφορές επιβατών»,
51.21 «Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων»,
52.23 «Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές» και
33.16 «Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων»,
β) για επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών
συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, όπως
προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και
γ) για επιχειρήσεις – εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της
Επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζόμενούς τους, υποχρεούνται να καταβάλλουν
τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον πραγματοποιηθέντα μειωμένο χρόνο
εργασίας των εργαζομένων, κατά παρέκκλιση της περ. γ΄ της παρ. 3, υπολογιζόμενες
επί των ονομαστικών τους αποδοχών. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν
στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων αυτών,
υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών, καλύπτονται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
Κατ΄ εξαίρεση, για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το χρονικό διάστημα ισχύος του
μηχανισμού εκτείνεται έως και τις 31.12.2020. Δικαίωμα συμμετοχής από 16.10.2020
έως 31.12.2020 έχουν επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον
μηχανισμό οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
6. Η δαπάνη για την υλοποίηση του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης
καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή/και από ευρωπαϊκούς πόρους.
7. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι,
οι προϋποθέσεις της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ.23103/478/2020 «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του
Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β΄ 2274), κατωτ.
αριθ. 406.
8. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να
εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος.
9. Το άρθρο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68),
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) καταργείται από
15.6.2020.
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Άρθρο 32
Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης
1. α) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους, οι οποίοι
απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κύρια και
μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, κατά τη
θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983
(Α΄ 46), σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που
είναι σε ισχύ, έχουν δικαίωμα από 1.6.2020 έως 30.9.2020 να θέσουν σε αναστολή τις
συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους.
β) Οι εργαζόμενοι της περ. α΄, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε
αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου
άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. α) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους-οδηγούς
τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, κατά τη θερινή
τουριστική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν.
1836/1989 (Α΄ 79), σε συνδυασμό με τους όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας
που είναι σε ισχύ, έχουν δικαίωμα από 1.6.2020 έως 30.9.2020 να θέσουν σε αναστολή
τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους.
β) Οι εργαζόμενοι της περ. α΄, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε
αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου
άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε
με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020.
3. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών των παρ. 1 και
2, που δεν θα επαναλειτουργήσουν, τίθενται σε αναστολή και οι εν λόγω εργαζόμενοι
είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
4. α) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις των παρ. 1 και 2 υποχρεούνται να ανακαλέσουν
οριστικά την αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων,
με βάση το ποσοστό πληρότητας για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις
επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων της επιχείρησης, σταδιακά ως εξής:
i) με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική ανάκληση της αναστολής
τουλάχιστον του 1/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,
ii) με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής
τουλάχιστον του 2/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,
iii) με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής όλων
των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων.
β) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις των παρ. 1 και 2 έχουν δικαίωμα να υπαγάγουν στον
μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τους εργαζόμενους, των οποίων η αναστολή των
συμβάσεων εργασίας έχει ανακληθεί οριστικά.
γ) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις των παρ. 1 και 2 έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν
συνδυαστικά τις περ. α΄ και β΄ μέχρι τις 30.9.2020.
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5. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα
τεσσάρων (534) ευρώ για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας και επί του
ποσού αυτού υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου.
6. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των ρυθμίσεων των παρ. 1 και 2,
υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και, σε
περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 23102/477/2020 «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά
εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά (Β’ 2268), κατωτ. αριθ.
401.
Άρθρο 33
Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης
1. Εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που επιδοτούνται
με βάση την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου
6 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική
απασχόληση, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις
ισχύουσες διατάξεις και οι οποίοι έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών
(3) μηνών και πέντε (5) ημερών, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019
έως και τον Φεβρουάριο 2020, είναι δικαιούχοι μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης ποσού
ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν.
2. Η αποζημίωση καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο
2020, εφόσον οι ανωτέρω δικαιούχοι παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο
ανέργων του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο διάστημα.
3. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων της παρ. 1, οι οποίοι
έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις 30.9.2020 με μερική απασχόληση,
καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το διάστημα από 1ης.6.2020 έως
30.9.2020.
4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε
περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 23102/477/2020 «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά
εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά (Β’ 2268), κατωτ. αριθ.
401.
5. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του παρόντος καλύπτονται από
τον κρατικό προϋπολογισμό και υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 1 του
π.δ. 219/1973 (Α΄ 200).

240

6. Η έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά
ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄152), δεν κατάσχεται ούτε
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των
τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά
ιδρύματα για οφειλές προς αυτά ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά
ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό
εισόδημα.
Άρθρο 34
Δικαίωμα ένταξης στον μηχανισμό στήριξης εργαζομένων που διατελούν σε άδεια
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με
εντολή δημόσιας αρχής, που είχαν εξαιρεθεί από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης του
δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
64), ως διατελούντες σε νόμιμη άδεια, όπως άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας ή
εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, εφόσον η άδειά τους έληξε κατά
τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής,
καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το χρονικό διάστημα από
την 1η.5.2020 μέχρι την ημέρα λήξης της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης. Η
αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ΄ αναλογία των ημερών κατά τις οποίες
η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων τελεί σε αναστολή με βάση
υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και
ανέρχεται στα πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) ευρώ. Η διαδικασία που
ακολουθειται είναι η προβλεπόμενη στο υποκεφάλαιο Α1 της υπ΄ αρ. 17788/346/2020
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1779).
Άρθρο 35
Δυνατότητα χρήσης μειωμένου ωραρίου εργασίας γονέων ως έκτακτο και
προσωρινό μέτρο
1. Κατ΄ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά
όρια εργασίας, οι εργαζόμενοι γονείς του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 της
από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) δύνανται, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 20192020, με αίτησή τους και κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να εργασθούν με
μείωση των ωρών του ημερήσιου συμβατικού τους ωραρίου, μέχρι και 25%, χωρίς
ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Στην περίπτωση αυτήν απασχολούνται πέραν του
ωραρίου τους σε άλλες εργάσιμες ημέρες σε χρόνο που συμφωνείται μεταξύ των
μερών, κατά ώρες αντίστοιχες των ως άνω ωρών μείωσης του ωραρίου εργασίας τους,
χωρίς επιπλέον αμοιβή υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης.
2. Η διευκόλυνση της παρ. 1 χορηγείται ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά της άδειας
ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76).
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος.
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Άρθρο 36
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες
Οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου
τεσσαρακοστού δεύτερου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
90), στην αγροτική οικονομία ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων
με εργόσημο, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α΄205) και το άρθρο 20 του
ν. 3863/2010 (Α΄115).
Άρθρο 37
Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020
1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους
τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά, βάσει
ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν την
αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να
θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων
τους, κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως
όχι πέραν της 31ης.7.2020.
2. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο της εστίασης που
πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών,
δύνανται να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν
ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του
συνόλου των εργαζομένων τους, κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30)
ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2020.
3. Οι εργαζόμενοι των παρ. 1 και 2, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε
αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου
άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) κατ΄ αναλογία των ημερών
παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των
πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες
και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.
4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1 και 2 για όσο χρόνο κάνουν χρήση των
ανωτέρω μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η.7.2020 και την 30ή.6.2020
αντίστοιχα, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με
καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι
άκυρη.
5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των ρυθμίσεων των παρ. 1 και 2,
υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα
τριάντα (30) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης
εργασίας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλη περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή του παρόντος.
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Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 23102/477/2020 «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά
εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά (Β’ 2268), κατωτ. αριθ.
401.
Άρθρο 38
Παράταση της αναστολής προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων
οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου
(Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο δεύτερο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 75).
Άρθρο 39
Παράταση θητείας ΔΣ Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων
Πολέμου Ελλάδος και των ΔΣ των Σωματείων και Ενώσεων Αναπήρων και Θυμάτων
Πολέμου
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Γενικής
Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των
διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων
πολέμου, οι οποίες, βάσει των οικείων καταστατικών, έληξαν ή λήγουν ενόσω
βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, παρατείνονται για δύο μήνες (2) και πάντως όχι πέραν της 30ής.11.2020.
Η παρούσα κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης, εφόσον η
προβλεπόμενη θητεία λήγει πριν την 30ή.11.2020.
Άρθρο 40
Οικονομική ενίσχυση λόγω νοσηλείας
1. Σε περίπτωση που τα άτομα τα οποία υπέστησαν τραυματισμό κατά τις πυρκαγιές
που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018
απεβίωσαν, χωρίς να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ποσού
έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, η οποία χορηγείται σύμφωνα με την υπ΄ αρ.
64662/1976/7.12.2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 5529), η οικονομική ενίσχυση
καταβάλλεται στον σύζυγο του αποβιώσαντος δικαιούχου ή στο πρόσωπο με το οποίο
είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
2. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο θανάτου του δικαιούχου, δεν υφίσταται γάμος ή
σύμφωνο συμβίωσης, η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 καταβάλλεται στους
κληρονόμους του, σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.
3. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 καταβάλλεται από τον Οργανισμό Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), κατόπιν αίτησης, στην οποία
καταχωρούνται υποχρεωτικά στοιχεία ενεργού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του
οποίου είναι ο αιτών.
4. Η αίτηση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1 συνοδεύεται από:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος τραυματία.

243

β) Βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, ότι ο αποβιώσας
δεν είχε καταθέσει αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.
γ) Ληξιαρχική πράξη γάμου ή αντίγραφο του συμφώνου συμβίωσης, αν πρόκειται για
σύζυγο ή για πρόσωπο με το οποίο ο αποβιώσας συνδεόταν με σύμφωνο συμβίωσης,
αντίστοιχα.
δ) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης
διαθήκης, σε περίπτωση εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής.
ε) Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης διαθήκης και αντίγραφο της δημοσιευμένης
διαθήκης, σε περίπτωση κληρονομικού δικαιώματος εκ διαθήκης.
στ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής
βεβαίωσης αρμόδιας αρχής, σε περίπτωση που ο αιτών είναι Έλληνας πολίτης ή
φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και νόμιμου τίτλου διαμονής σε περίπτωση αλλοδαπού
αιτούντος.
ζ) Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος.
η) Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του αιτούντος.
5. Σε περίπτωση αιτούντος που τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, η αίτηση
υποβάλλεται από το πρόσωπο που έχει διορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης με
δικαστική απόφαση, αντίγραφο της οποίας προσκομίζεται.
6. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται για λογαριασμό περισσότερων
δικαιούχων, ο αιτών οφείλει να συνυποβάλει και εξουσιοδότηση από τους λοιπούς
συνδικαιούχους, με την οποία εξουσιοδοτείται για υποβολή της αίτησης και είσπραξη
της οικονομικής ενίσχυσης και για λογαριασμό τους.
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 41
Αποδοχές απασχολούμενου ιατρικού προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
Στο άρθρο 64 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), προστίθεται παρ. 8, ως εξής:
«8. Οι αποδοχές του απασχολούμενου ιατρικού προσωπικού της A.E.M.Y. Α.Ε., που
διορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4505/2017 (Α΄189), εξομοιώνονται με
τις προβλεπόμενες, για τους αντίστοιχους βαθμούς, κατηγορίες και ειδικότητες,
αποδοχές των Ιατρών και Οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.),
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α΄74). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών ρυθμίζονται η αντιστοίχιση του ανωτέρω
ιατρικού προσωπικού με αυτό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς και
κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».
Άρθρο 42
Οργανισμοί λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας
Το άρθρο 12 του ν. 4638/2019 (Α΄181) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 12
Οργανισμοί Λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας
Κατ΄εξαίρεση, για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2020, δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) για τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου του Τομέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας, των οποίων η οργάνωση
και λειτουργία εξακολουθεί να διέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001
(Α΄ 37). Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η παρ. 4 του άρθρου
20 του ν. 4622/2019.».
Άρθρο 43
Διοίκηση Υγειονομικών Περιφερειών
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 31η.12.2020.».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Τα υπάρχοντα επτά Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής
Περιφέρειας Δ.Υ.Πε.» μετονομάζονται την 31η.12.2020 ως ακολούθως:».
Άρθρο 44
Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών
Το άρθρο 49 του ν. 4633/2019 (A΄161) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 49
Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών
1. Καθίστανται νόμιμες και δύνανται να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν οι
εφημερίες που έχουν πραγματοποιηθεί από 16.10.2019 έως και την ημερομηνία
δημοσίευσης του παρόντος, καθ΄ υπέρβαση του ανώτατου ορίου των πρόσθετων
εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Το ανωτέρω εδάφιο
καταλαμβάνει και το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.
2. Η αποζημίωση των προαναφερόμενων εφημεριών καταβάλλεται είτε από τα
λειτουργικά έσοδα των νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε., είτε από τυχόν αδιάθετες
πιστώσεις της ειδικής επιχορήγησης ετών 2019 και 2020 του Υπουργείου Υγείας για
την αποζημίωση των εφημερίων ιατρών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των
Π.ΕΔ.Υ., είτε από τον προϋπολογισμό της ΑΕΜΥ ΑΕ για το Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας.».
Άρθρο 45
Επιτροπή Αξιολόγησης
Η παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επικουρείται στο έργο της από εξωτερικούς
εμπειρογνώμονες - αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται, είτε μεταξύ των
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καταχωρημένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στον Ε.Ο.Φ., ως πιστοποιημένοι, σε
σχέση με την επιστημονική εξειδίκευσή τους, είτε μεταξύ αυτών που ανήκουν σε
πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή των αξιολογητών κατά τα οριζόμενα στα
προηγούμενα εδάφια, η Επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να
αναθέσει την εισήγηση για την αξιολόγηση σε εξωτερικό αξιολογητή της επιλογής της.
Στο πλαίσιο κάθε ενεργούμενης αξιολόγησης, οι εξωτερικοί αξιολογητές επιλέγονται
με κριτήριο την επιστημονική ειδίκευσή τους και τις αποδεδειγμένες επιστημονικές
ικανότητές τους στη θεραπευτική κατηγορία στην οποία ανήκει το υπό αξιολόγηση
φάρμακο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αναθέσει την προεισήγηση για την
αξιολόγηση του φαρμάκου και σε πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς.».
Άρθρο 46
Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Η παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία της
διαπραγμάτευσης και της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ο τρόπος
σύναψης των συμφωνιών με τους ΚΑΚ και ο Κανονισμός Λειτουργίας της, καθώς και
ο τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς (ΤΑ), που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές
αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Για
τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής του άρθρου αυτού
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως εκάστοτε
ισχύουν. Η αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις
πιστώσεις του καταβαλλόμενου τέλους αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 250 του ν.
4512/2018 (Α΄5).».
Άρθρο 47
Απαλλαγή υποχρέωσης ιατρών υπαίθρου
Προστίθεται υποπερ. 7 στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α΄
252), ως εξής:
«7. Οι ιατροί που έχουν εγγραφεί στο Α΄ έτος Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής και
αλλοδαπής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.».
Άρθρο 48
Ρυθμίσεις θεμάτων νοσοκομείων ΕΣΥ, κέντρων υγείας και ΟΚΑΝΑ
Στην παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως
εξής:
«Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση του άρθρου 6
του ν. 2527/1997 (Α΄206), καθώς και της περ. α της παρ. 20 του ένατου άρθρου του ν.
4057/2012 (Α΄54), μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση
του Υπουργού Υγείας.».
Άρθρο 49
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Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε προσωπικό απασχολούμενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή
κλινικές ασθενών από κορωνοϊό COVID-19
1. Στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στο βοηθητικό προσωπικό
καθαρισμού που υπηρετεί σε νοσοκομεία (Ε.Σ.Υ., πανεπιστημιακά και στρατιωτικά
νοσοκομεία, Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας, ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, όπου νοσηλεύονται ασθενείς
νοσούντες από κορωνοϊό COVID-19 ή σε κλινικές νοσηλείας νοσούντων από
κορωνοϊό COVID-19, καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο για το έτος 2020 έκτακτη
οικονομική ενίσχυση προερχόμενη από δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος για τις παρασχεθείσες εκ μέρους τους υπηρεσίες για την καταπολέμηση του
κορωνοϊού COVID-19. Η παροχή αυτή συνιστά επιπλέον παροχή σε σχέση με τον
βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος και είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.
2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός από 25.2.2020 και έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος, ως υπηρετών σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε Μονάδα
Αυξημένης Φροντίδας ή σε κλινική ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19.
3. Τα νοσοκομεία υπό την εποπτεία των Δ.Υ.Πε., τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., υπό την εποπτεία των οικείων Γενικών Επιτελείων των κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων, συντάσσουν αναλυτικές καταστάσεις για τους δικαιούχους της
οικονομικής ενίσχυσης των παρ. 1 και 2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από τη σύνταξη των ανωτέρω καταστάσεων, οι δικαιούχοι καλούνται από τη
διοίκηση των νοσοκομείων να δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους στη λήψη της
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
παρέχοντας τα στοιχεία των λογαριασμών τους αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό
της χρήσης τους άπαξ εκ μέρους του κοινωφελούς ιδρύματος, για την απευθείας
μεταφορά του ποσού της ιδιωτικής δωρεάς από τους ανωτέρω φορείς προς τους
δικαιούχους. Δικαιούχοι που δεν εξεδήλωσαν εγγράφως τη συναίνεσή τους για τη
συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, δεν δικαιούνται
να λάβουν τη συγκεκριμένη παροχή. Οι λίστες των δικαιούχων και οι δηλώσεις
αποδοχής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, οι οποίες περιλαμβάνουν τον αριθμό
φορολογικού μητρώου του δικαιούχου, τον φορέα - νοσοκομείο στο οποίο αυτός
εργάζεται και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του (IBAN), διαβιβάζονται από
το Υπουργείο Υγείας στο Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ασφαλή τρόπο,
αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της χρήσης τους, για την απευθείας μεταφορά
του ποσού της δωρεάς προς τους δικαιούχους.
4. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποχρεούται στην ισομερή κατανομή της
δωρεάς σε όλους τους δικαιούχους, ανακοινώνοντας στον Υπουργό Υγείας το ποσό
της δωρεάς ανά άτομο και υλοποιώντας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος την
καταβολή του ανωτέρω ποσού στους πιστοποιημένους δικαιούχους. Απαγορεύεται
κάθε απευθείας επικοινωνία των δικαιούχων με το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος αναφορικά με την υλοποίηση της εν λόγω δωρεάς.
5. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεσμεύεται για την τήρηση της
εμπιστευτικότητας των στοιχείων των δικαιούχων και τη συμμόρφωση του με τις
υποχρεώσεις του ως υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Γενικού
Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) κατά
την υλοποίηση της δωρεάς του. Περαιτέρω, δεσμεύεται ότι θα προβεί στη σύμφωνα με
τα ανωτέρω χρήση των διαβιβαζόμενων στοιχείων των δικαιούχων, άπαξ, για τη
μεταφορά των ποσών της δωρεάς, γνωστοποιώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας
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μεταφοράς στο Υπουργείο Υγείας ως προς το σύνολο των δικαιούχων και παρέχοντας
καταστάσεις ως προς το ποσό της δωρεάς ανά δικαιούχο.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής
των παρ. 1-3, ο τρόπος σύνταξης των βεβαιώσεων δικαιούχων, ο τρόπος
προσδιορισμού και οι επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων της δωρεάς από τα
νοσοκομεία, οι οριζόμενες ως κλινικές νοσηλείας ΜΑΦ και ΜΕΘ για τον κορωνοϊό
COVID-19, ο ασφαλής τρόπος μετάδοσης των δεδομένων των δικαιούχων και των
στοιχείων λογαριασμών τους στο Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καθώς και
κάθε σχετική προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια.
Άρθρο 50
Θέσεις Προϊσταμένων στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων
Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας
1. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 (Α΄161) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων
Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας μπορούν να προΐστανται: α) στο Τμήμα
Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την αντιμετώπιση έκτακτων
υγειονομικών αναγκών, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή
ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, β) στο Τμήμα
Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή
ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών, γ) στο Τμήμα
Διαπολιτισμικής Φροντίδας, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ
Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών και
Επισκεπτριών Υγείας ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας.
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης τοποθετείται ανώτερος υπάλληλος κλάδου ΠΕ
Διοικητικού του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη
εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και γενικά στη διαχείριση
κρίσεων και στον συντονισμό νοσηλευτικών μονάδων, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Η τοποθέτηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης γίνεται
με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μεταβατικά, μέχρι την επιλογή προϊσταμένων
σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, στην οποία ως ειδική προϋπόθεση
περιλαμβάνεται η ανωτέρω αναφερόμενη εμπειρία.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Συστήνεται θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, η οποία είναι θέση
επιπέδου Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης. Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
τοποθετείται ανώτερος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ
Κοινωνιολογίας ή ΠΕ Πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος πρέπει να
διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων, στην
υγειονομική διαχείριση μεταναστών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών
και γενικά στη διαχείριση κρίσεων. Η τοποθέτηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μεταβατικά, μέχρι την επιλογή
προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, στην οποία ως
ειδική προϋπόθεση περιλαμβάνεται η ανωτέρω αναφερόμενη εμπειρία.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος. Σε κρίσεις που
αφορούν σε αύξηση των μεταναστευτικών ροών, επιδημίες, πανδημίες, καθώς και σε
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ασκήσεις συναφείς με τα ανωτέρω, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από
πρόταση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται
αρμοδιότητες αυτού στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο.».
Άρθρο 51
Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης για παροχές ασθένειας σε είδος που
χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών - μελών της Ε.E., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας
Στην παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέο δεύτερο
εδάφιο και η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που καταβάλλονται για παροχές ασθένειας
σε είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών - μελών της ΕΕ., χωρών ΕΟΧ
και Ελβετίας ως προσωρινά ή μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης
Απριλίου 2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, οι οποίες εν συνεχεία
αποδίδονται από τους οικείους ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ως Οργανισμό Σύνδεσης για την αποζημίωση των εν λόγω δαπανών,
παρακολουθούνται διακριτά, δεν συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο δαπάνης, όπως
αυτό προβλέπεται στην περ. 3 της παρ. ΣΤ` του άρθρου 2 του Μέρους Β του ν.
4336/2015 (Α` 94) και δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 1 του ν.
4172/2013 και 11 του ν. 4052/2012 (Α` 41). Στις διατάξεις της παρούσας
περιλαμβάνονται και όσες από τις ανωτέρω δαπάνες δεν υποβλήθηκαν διακριτά, αλλά
μπορούν να πιστοποιηθούν ότι αφορούν στους δικαιούχους περίθαλψης. Τα ανωτέρω
ισχύουν από 1.1.2017.».
Άρθρο 52
Δαπάνες για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας
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 53
Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού φύλαξης
και σίτισης του Υπουργείου Υγείας
1. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετεί
στην κεντρική υπηρεσία και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας για
τις ανάγκες φύλαξης και σίτισης δύναται να παραταθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020
και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της ολοκλήρωσης εν εξελίξει διαδικασιών
249

πρόσληψης για τις ανάγκες αυτές. Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου διέπονται
από το άρθρο 8 του ν. 4506/2017 (Α΄ 191) και η παράταση δεν μεταβάλλει τον
χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι
στις θέσεις αυτές.
2. Το χρονικό διάστημα των συμβάσεων της παρ. 1 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 54
Σύσταση θέσεων Μ.Ε.Θ.
1. Συστήνονται στα Νοσοκομεία της Χώρας: α) πεντακόσιες (500) οργανικές θέσεις
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., β) τριακόσιες (300) θέσεις εξειδικευόμενων ιατρών στο
γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης στην εντατική νοσηλεία και γ) χίλιες (1000)
οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού. Οι ως άνω θέσεις συστήνονται για τη
στελέχωση με εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των πρόσθετων κλινών
νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων της χώρας,
που δημιουργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης δωρεών προς το Ε.Σ.Υ., πέραν των
υφισταμένων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος οργανικών θέσεων σε Μ.Ε.Θ. και δεν
συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32). Η κατανομή
των θέσεων αυτών ανά νοσοκομείο, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό,
πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από
εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.).
2. Ειδικευμένοι ιατροί του Ε.Σ.Υ. που μεταφέρθηκαν προσωρινά, με απόφαση του
αρμόδιου οργάνου της Διοίκησης των Νοσοκομείων τους ή αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Υγείας, σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας κατά τη χρονική περίοδο από
1.2.2020 έως και 30.6.2020 για την κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών έκτακτων αναγκών
για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, δικαιούνται όπως παραμείνουν στις
θέσεις στις οποίες μεταφέρθηκαν προσωρινά, σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης
βαθμίδας με τον βαθμό που κατέχουν ως ιατροί του Ε.Σ.Υ., εφόσον αυτή υφίσταται
κατά τον χρόνο της αίτησης τους, άλλως σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις
ΜΕΘ, της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται η διαδικασία, η
αποκλειστική προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, η διαδικασία επιλογής σε
περίπτωση περισσοτέρων αιτούντων για την ίδια κενή οργανική θέση, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
3. Οι εξειδικευόμενοι ιατροί στο γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης στην
εντατική νοσηλεία, σύμφωνα με την παρ. 1, οι οποίοι κατέχουν ήδη θέση στο Ε.Σ.Υ.,
δικαιούνται, μετά την ολοκλήρωση της εξειδίκευσής τους και εφόσον δεν έχουν
καλυφθεί οι ανωτέρω συστηνόμενες οργανικές θέσεις ειδικευμένων στις Μ.Ε.Θ. της
παρ. 1, να δηλώσουν την προτίμησή τους για την κατάληψη ισάριθμων κενών
οργανικών θέσεων Μ.Ε.Θ.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται η
διαδικασία, η αποκλειστική προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης, η διαδικασία
επιλογής σε περίπτωση περισσοτέρων αιτούντων για την ίδια κενή οργανική θέση,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 55
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Λήψη δειγμάτων από Κ.ΟΜ.Υ. και Γ.Γ.Π.Π. για επιδημιολογικούς λόγους και
καταχώρηση δεδομένων στο Εθνικό Μητρώο COVID-19
Οι Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού, οι οποίες συστάθηκαν
δυνάμει της παρ. 1 του τεσσαρακοστού τέταρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α΄ 83), όπως επίσης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ, συνεργεία της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) που αποτελούνται από ιατρούς,
νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας, δύνανται 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 Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, προκειμένου τα
δείγματα αυτά να ελέγχονται για να διαπιστωθεί εάν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν
προσβληθεί από τον κορωνοϊό COVID-19. Το προσωπικό των Κ.Ο.Μ.Υ. και της
Γ.Γ.Π.Π., αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του πρώτου εδαφίου,
δύναται να καταχωρεί τα στοιχεία ταυτοποίησης των ενδιαφερομένων φυσικών
προσώπων, στα οποία διενεργεί λήψη βιολογικού υλικού, στο Εθνικό Μητρώο
Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία
διαλειτουργούν με ασφάλεια με το εν λόγω Μητρώο.
Άρθρο 56
Σύσταση θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού
1. Συστήνονται, πέραν των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, εκατόν εβδομήντα
(170) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα
ακόλουθα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.: (α) Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»,
(β) Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και (γ) Γενικό
Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».
2. Οι θέσεις που συστήνονται σύμφωνα με την παρ. 1 δεν συνυπολογίζονται στα
ποσοστά που προβλέπει το άρθρο 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32), στις περιπτώσεις που
αυτές τα υπερβαίνουν. Η κατανομή των θέσεων ανά νοσοκομείο, κατηγορία, κλάδο,
ειδικότητα και αριθμό, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία
εκδίδεται μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών
(ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.).
Άρθρο 57
Κατάρτιση ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού προσωπικού φορέων υπηρεσιών
υγείας
Στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), μετά τη λέξη
«Κ.Ε.Θ.Ε.Α.» προστίθενται οι λέξεις «της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,» και η παρ. 2α διαμορφώνεται
ως εξής:
«2.α) Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δημόσιων Φορέων Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας, των Δ.Υ.ΠΕ., του Ε.Κ.Α.Β., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του Ε.Κ.Ε.Α., του
Ε.Ο.Φ., του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», του Ο.Κ.Α.Ν.Α., του
Κ.Ε.Θ.Ε.Α., της Ε.Κ.Α.Π.Υ., των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού
Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
καταρτίζονται, σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) της Χώρας,
251

ηλεκτρονικοί κατάλογοι λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, ανά
κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους προσωπικού, ανεξάρτητα από την
ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν
αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται».
Άρθρο 58
Σύσταση θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών - Προϋποθέσεις απόκτησης
νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, για την παροχή υπηρεσιών αποτελεσματικής
νοσηλευτικής φροντίδας συστήνονται οι ακόλουθες ειδικότητες και εξειδικεύσεις της
νοσηλευτικής επιστήμης: α) ειδικότητες ανακουφιστικής και υποστηρικτικής
νοσηλευτικής φροντίδας, γεροντολογικής νοσηλευτικής, επείγουσας και εντατικής
νοσηλευτικής, νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής
καρδιαγγειακών παθήσεων, νοσηλευτικής ψυχικής υγείας, ογκολογικής νοσηλευτικής,
παθολογικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής παίδων, περιεγχειρητικής νοσηλευτικής και
β) εξειδικεύσεις διαχείρισης εξωσωματικής κυκλοφορίας, νεφρολογικής
νοσηλευτικής, νοσηλευτικής αναισθησιολογίας, νοσηλευτικής αποκατάστασης,
νοσηλευτικής ελέγχου λοιμώξεων, νοσηλευτικής στον σακχαρώδη διαβήτη,
νοσηλευτικής χειρουργείου, συντονιστή νοσηλευτή μεταμοσχεύσεων και
δερματολογικής νοσηλευτικής. Ο συνολικός αναγκαίος χρόνος για τη λήψη
νοσηλευτικής ειδικότητας ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες και ο συνολικός
αναγκαίος χρόνος για τη λήψη νοσηλευτικής εξειδίκευσης ανέρχεται σε έξι (6) μήνες
μετά από τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας.
2. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της ανακουφιστικής και υποστηρικτικής
νοσηλευτικής φροντίδας κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα
ασθενών που νοσηλεύονται σε τμήματα νοσοκομείων και σε υπηρεσίες παροχής
ανακουφιστικής φροντίδας εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών. Ως εκπαιδευτικές
μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα
νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και μονάδες ανακουφιστικής
φροντίδας.
3. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της γεροντολογικής νοσηλευτικής
κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που
νοσηλεύονται σε τμήματα νοσοκομείων, μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ),
τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) και σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας (κατ΄ οίκον φροντίδα υγείας και Κέντρα Υγείας). Ως εκπαιδευτικές μονάδες των
ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα νοσοκομείων
του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
4. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής
κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που
νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, μονάδες αυξημένης φροντίδας και σε
τμήματα επειγόντων περιστατικών ενηλίκων. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των
ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται μονάδες εντατικής
θεραπείας, μονάδες αυξημένης φροντίδας και τμήματα επειγόντων περιστατικών των
νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
5. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της νοσηλευτικής δημόσιας
υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση σε
θέματα δημόσιας υγείας στις κατά τόπους διευθύνσεις δημόσιας υγείας των Δ.Υ.ΠΕ.,
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σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τμήματα νοσοκομείων και τακτικά
εξωτερικά ιατρεία (ΤΕΙ), σε κέντρα ψυχικής υγείας, σε δομές παροχής κατ΄ οίκον
φροντίδας, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σε εργαστήρια
δημόσιας υγείας και σε σχολικές μονάδες. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των
ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται οι διευθύνσεις δημόσιας
Υγείας του ν. 4675/2020 (Α΄ 54) των οικείων Δ.Υ.ΠΕ..
6. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της νοσηλευτικής καρδιαγγειακών
παθήσεων κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που
νοσηλεύονται σε τμήματα νοσοκομείων, μονάδες εντατικής θεραπείας καρδιοχειρουργικές μονάδες και σε αιμοδυναμική εργαστήρια. Ως εκπαιδευτικές
μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα και
μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
7. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας
κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που
νοσηλεύονται σε ψυχιατρικά τμήματα νοσοκομείων, κέντρα ψυχικής υγιεινής, κέντρα
ημέρας, μονάδες απεξάρτησης, μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και σε
κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των
ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα νοσοκομείων
του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
8. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της ογκολογικής νοσηλευτικής κατανέμεται
σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε
τμήματα νοσοκομείων, ογκολογικά τμήματα, μονάδες εντατικής θεραπείας, τμήματα
επειγόντων περιστατικών και σε μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας. Ως εκπαιδευτικές
μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα
νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
9. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της παθολογικής νοσηλευτικής κατανέμεται
σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε
τμήματα του παθολογικού τομέα νοσοκομείων, σε μονάδες εντατικής θεραπείας και
τμήματα επειγόντων περιστατικών. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων
νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα νοσοκομείων του Εθνικού
Συστήματος Υγείας.
10. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της Νοσηλευτικής Παίδων κατανέμεται σε
θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών, που νοσηλεύονται σε
παιδιατρικά τμήματα του παθολογικού και χειρουρνικού τομέα νοσοκομείων, μονάδες
εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ), μονάδες εντατικής θεραπείας παίδων και
τμήματα επειγόντων περιστατικών παίδων. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των
ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα νοσοκομείων
του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
11. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της περιεγχειρητικής νοσηλευτικής
κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών, που
νοσηλεύονται σε τμήματα του χειρουργικού τομέα νοσοκομείων, στα χειρουργεία,
στην αποστείρωση και σε αναισθησιολογικά τμήματα. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των
ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα νοσοκομείων
του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
12. Συστήνονται δυο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) θέσεις ειδικευομένων
νοσηλευτών. Οι ανωτέρω θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών καταλαμβάνονται από
νοσηλευτές ΠΕ σε ποσοστό 30% και από νοσηλευτές ΤΕ σε ποσοστό 70%. Τα
253

ανωτέρω ποσοστά μπορεί να μεταβάλλονται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης κενών
θέσεων σε κάποια κατηγορία. Οι θέσεις στο σύνολό τους αφορούν υποψηφίους που
δεν εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Νοσηλευτές εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα
δύνανται να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου σε
ποσοστό μέχρι 25% των θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών κάθε εκπαιδευτικής
μονάδας.
13. Οι υποψήφιοι για την απόκτηση νοσηλευτικής ειδικότητας ή εξειδίκευσης πρέπει
να διαθέτουν ως ελάχιστα αναγκαία προσόντα πτυχίο τριτοβάθμιας νοσηλευτικής
εκπαίδευσης ή ισοτίμου σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής επίσημα
αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή. Η
διαδικασία επιλογής ειδικευομένων νοσηλευτών γίνεται με ευθύνη των Υ.ΠΕ.. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζονται τυχόν πρόσθετα κριτήρια
επιλογής, γενικά και ειδικά, για κάθε ειδικότητα ή εξειδίκευση, η διαδικασία επιλογής
των ειδικευόμενων νοσηλευτών από την οικεία Υ.ΠΕ., καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
14. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων γίνεται με απόφαση του διοικητή της οικείας
Υ.ΠΕ.. Κάθε ειδικευόμενος συνάπτει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ισόχρονης διάρκειας με τον
προβλεπόμενο κατά νόμο χρόνο ειδίκευσης, με το νομικό πρόσωπο, στο οποίο
εντάσσεται οργανικά η εκπαιδευτική μονάδα του. Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές
λαμβάνουν, καθ΄ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους, τον βασικό μισθό του
εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας του άρθρου 9 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), στην οποία ανήκουν, καθώς και τις λοιπές μισθολογικές
παροχές του ιδίου νόμου που λαμβάνει το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό. Οι
αποσπασμένοι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι νοσηλευτές λαμβάνουν τις αποδοχές της
οργανικής τους θέσης.
15. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως εξειδικεύονται το πρόγραμμα και η κατανομή της θεωρητικής και
κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων, οι υποχρεώσεις των ειδικευομένων και των
εκπαιδευτών τους, ο αριθμός των ειδικευομένων και η κατανομή των θέσεων ανά
ειδικότητα, υγειονομική περιφέρεια και εκπαιδευτική μονάδα ειδικότητας για κάθε
χρονική περίοδο ειδικότητας, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις απόκτησης
νοσηλευτικής ειδικότητας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
16. Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021, ο
συνολικός αριθμός των θέσεων των ειδικευομένων νοσηλευτών της παρ. 12,
κατανέμεται σε χίλιες εξακόσιες πενήντα (1.650) θέσεις ειδικευόμενων επείγουσας και
εντατικής νοσηλευτικής και εξακόσιες (600) θέσεις ειδικευόμενων νοσηλευτικής
δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής. Για την εν λόγω χρονική περίοδο, η
κατανομή των θέσεων των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας
και εντατικής νοσηλευτικής ορίζεται με την απόφαση της παρ. 18, ενώ των θέσεων των
ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/
κοινοτικής νοσηλευτικής σύμφωνα με τον πίνακα 1 του Παραρτήματος.
17. Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021, η επιλογή
των υποψηφίων διενεργείεται από τις οικείες Υ.ΠΕ. μέχρι την 30ή.9.2020, με άμεση
ένταξη των ειδικευομένων στους φορείς υποδοχείς για την ειδικότητα, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παρ. 16.
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18. Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, εκδίδεται απόφαση του
Υπουργού Υγείας, με την οποία εξειδικεύονται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων
ειδικευομένων νοσηλευτών για τη χρονική περίοδο 2020-2021, τα αναγκαία προσόντα,
το πρόγραμμα και η κατανομή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των
ειδικευομένων για την ίδια ως άνω περίοδο, η κατανομή των θέσεων ανά επιμέρους
εκπαιδευτική μονάδα ειδικότητας και καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. Γ6α/Γ.Π.39226/2020 «Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη
ειδικότητας α) “Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής
Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (Β΄ 2656), κατωτ. αριθ. 484.
Παράρτημα
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΕ.

ΘΕΣΕΙΣ

1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

120

2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

120

3η ΥΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

120

4η ΥΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

34

5η ΥΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

72

6η ΥΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

100

7η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

34

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

600

Άρθρο 59
Εποπτεία προγράμματος νοσηλευτικών ειδικοτήτων - Συντονιστές εκπαίδευσης –
Απονομή τίτλου ειδικότητας
1. Την επιστημονική ευθύνη διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος των
ειδικοτήτων της νοσηλευτικής, έχει Τριμελές Συμβούλιο Εκπαίδευσης που αποτελείται
από ένα (1) μέλος ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο της κάθε ειδικότητας, έναν
(1) Συντονιστή Εκπαίδευσης και έναν (1) Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης με
τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
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2. Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υ.ΠΕ., μετά από γνώμη του Επιστημονικού
Συμβουλίου της, ορίζονται «Συντονιστές Εκπαίδευσης» και «Αναπληρωτές
Συντονιστές Εκπαίδευσης» των ειδικευομένων νοσηλευτών με τριετή θητεία, για την
εποπτεία και τον συντονισμό της κλινικής και θεωρητικής εκπαίδευσής τους στην
οικεία Δ.Υ.ΠΕ.. Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης» είναι νοσηλευτής ΠΕ, κάτοχος
διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή ειδικότητας, που πληροί
τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και υπηρετεί σε ένα από τα νοσοκομεία ή τα
κέντρα υγείας ή τη Δ.Υ.ΠΕ. Ο «Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης» ορίζεται ανά
εκπαιδευτική μονάδα, κατέχει τα ίδια προσόντα με τον Συντονιστή και επικουρεί το
έργο αυτού στο επίπεδο που του αντιστοιχεί. Κάθε Συντονιστής Εκπαίδευσης ελέγχει
την εφαρμογή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων, εγκρίνει
το πρόγραμμα εναλλαγής των ειδικευομένων στους χώρους παροχής της ειδικότητας,
κατανέμει τους ειδικευομένους με απόφασή του στους χώρους άσκησής τους, εκδίδει
πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης και ορίζει τους εκπαιδευτές της
ειδικότητας, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της νοσηλευτικής υπηρεσίας του
αντίστοιχου νοσοκομείου και/ή μετά τη γνώμη του προϊστάμενου της διεύθυνσης
δημόσιας υγείας της αντίστοιχης Δ.Υ.ΠΕ. σε κάθε χώρο, όπου εκπαιδεύονται οι
ειδικευόμενοι.
3. Για την παρακολούθηση της πορείας της κλινικής και θεωρητικής εκπαίδευσης των
ειδικευόμενων νοσηλευτών καθιερώνεται το «Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Εκπαίδευσης»
του ειδικευομένου, στο οποίο καταγράφονται το περιεχόμενο της εκπαίδευσής του, η
απόδοση και η πρόοδός του, καθώς και η αντίστοιχη δραστηριότητα των εκπαιδευτών
του.
4. Ο τίτλος της νοσηλευτικής ειδικότητας απονέμεται με απόφαση του διοικητή της
οικείας Υ.ΠΕ., μετά τη συμπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης του ειδικευομένου και
την επιτυχή συμμετοχή του σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που διεξάγονται μια
φορά το εξάμηνο, στην έδρα της Υ.ΠΕ., όπου εκπαιδεύτηκε ο ειδικευόμενος.
5. Οι γραπτές εξετάσεις προηγούνται των προφορικών, έχουν πανελλαδικό
χαρακτήρα και γίνονται με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε όλο το
φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της αντίστοιχης ειδικότητας. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας ορίζεται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευομένων
Νοσηλευτών με τριετή θητεία για τη δημιουργία δεξαμενής τράπεζας θεμάτων,
συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές διενέργειας εξετάσεων ανά ειδικότητα και ανά
Υ.ΠΕ. και προσδιορίζονται η διαδικασία των εξετάσεων και ο τρόπος διαμόρφωσης
της τελικής βαθμολογίας των εξεταζομένων με αναφορά στο γραπτό και προφορικό
σκέλος της εξέτασής τους.
6. Όσοι υποψήφιοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις, έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε
επόμενες εξετάσεις. Σε περίπτωση μη επιτυχούς εξέτασης για τρίτη φορά, οι
ειδικευόμενοι υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευση τους για έξι (6) μήνες,
οπότε και επανατοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι σε εκπαιδευτικές μονάδες,
μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στην έδρα της Υ.ΠΕ., όπου εκπαιδεύτηκαν τον
τελευταίο χρόνο της κύριας ειδικότητας.
Άρθρο 60
Εγκριση προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών για τη στελέχωση των Μ.Ε.Θ. –
Μ.Ε.Ν.Ν.
Στο άρθρο 32 του ν. 4461/2017 (Α΄38) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
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«Η προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για τη στελέχωση των
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) δύναται, μετά από σχετική αιτιολογημένη
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομοσοκομείου, να εγκρίνεται από τον
Υπουργό Υγείας και να διενεργείται μόνο για μία ή ορισμένες, από τις προβλεπόμενες
ως αναγκαίες, ειδικότητες του πρώτου εδαφίου».
Άρθρο 61
Ανάκληση της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού
επαγγέλματος
1. Η περ. ε΄ του άρθρου 114 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) αν ο ιατρός ή ο οδοντίατρος καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, απάτη,
υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί
ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήματα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής, για αισχροκέρδεια, για δωροληψία, για αρπαγή, καθώς και για τα αδικήματα των
άρθρων 221 παρ. 1 (έκδοση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης), 304 Α (σωματική βλάβη
εμβρύου ή νεογνού), 304 παρ. 1 (διακοπή της κύησης) και 306 (έκθεση) Π.Κ..»
2. Το άρθρο 115 του ν. 4600/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 115
Αναστολή ισχύος της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του ιατρικού και
οδοντιατρικού επαγγέλματος
Η ισχύς της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ιατρού ή του
οδοντιάτρου αναστέλλεται:
α) αν επιβληθεί στον ιατρό ή στον οδοντίατρο, ανέκκλητα από τα αρμόδια πειθαρχικά
όργανα, η πειθαρχική ποινή στέρησης του δικαιώματος της άσκησης του επαγγέλματος
για ορισμένο χρονικό διάστημα και υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση της
πειθαρχικής ποινής δεν έχει ανασταλεί,
β) για ορισμένο χρονικό διάστημα εφόσον ο ιατρός ή ο οδοντίατρος στερηθεί,
σύμφωνα με το άρθρο 60 Π.Κ., θέσεως ή αξιώματος και για όσο χρόνο ισχύει η
στέρηση αυτή,
γ) μετά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά ιατρού ή οδοντιάτρου για τα αδικήματα της
περ. ε΄ του άρθρου 114, εφόσον ληφθεί αιτιολογημένη απόφαση του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου ή της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας περί αναστολής της
ισχύος της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος, κατόπιν γνώμης του
Πειθαρχικού Συμβουλίου του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου, εντός των
ορίων αρμοδιότητας του οποίου τελέστηκε το αδίκημα, και κλήση για παροχή
εξηγήσεων του ελεγχόμενου ιατρού, εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη προστασίας της
δημόσιας υγείας ή προς διασφάλιση του λειτουργήματος της ιατρικής, σύμφωνα με το
άρθρο 2 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α΄ 287). Στην
περίπτωση αυτή, η αναστολή διαρκεί για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών,
μετά την πάροδο του οποίου η υπόθεση εξετάζεται εκ νέου από τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο ή την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, σύμφωνα με την
ανωτέρω διαδικασία.
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Ο αρμόδιος εισαγγελέας οφείλει να ανακοινώνει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, αμελλητί, κάθε περίπτωση ασκήσεως
ποινικής διώξεως για τα αδικήματα της περ. ε΄ του άρθρου 114. Τα ανωτέρω
πειθαρχικά όργανα δικαιούνται να λάβουν αντίγραφο του κλητηρίου θεσπίσματος ή
του κατηγορητηρίου, εφόσον έχει συνταχθεί, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου
δικαστικής χρήσης για πειθαρχικό έλεγχο. Ο Γραμματέας του δικαστηρίου ή του
δικαστικού συμβουλίου υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία τα παραπεμπτικά ή
απαλλακτικά βουλεύματα σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδοθείσες σε
κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά του
κατηγορούμενου ιατρού ή οδοντίατρου.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 321 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου έχει δυνατότητα όταν: α)
υπάρχει κίνδυνος διάπραξης από καταδικασμένο ιατρό νέων αδικημάτων, β) υπάρχει
κίνδυνος και ανάγκη προστασίας για την δημόσια υγεία, γ) υπάρχει κίνδυνος για τους
ασθενείς, να εισηγηθεί προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με αιτιολογημένη
απόφασή του και κατόπιν ακροάσεως του ενδιαφερομένου ιατρού, την προσωρινή
αναστολή της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος-λειτουργήματος του ιατρού. Ο
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος οφείλει να προβεί στην ανάκληση της βεβαίωσης
παύσης ισχύος της αναστολής μετά από σχετική εισήγηση του Πειθαρχικού
Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου.».
Άρθρο 62
Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των στρατιωτικών και πολιτικών
υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετούν σε Αρχές του
εξωτερικού εκτός ΕΕ
1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση
του παρόντος, οι δαπάνες για αναγκαίες διαγνωστικές πράξεις και οι δαπάνες
νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των στρατιωτικών και των
πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετούν σε Αρχές εκτός
ΕΕ και οι οποίοι έχουν προσβληθεί ή προσβάλλονται από τον κορωνοϊό COVID-19,
καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τα ταμειακά διαθέσιμα των οικείων Στρατιωτικών
Ακολούθων Αμυνας. Αν αυτά δεν επαρκούν, ζητείται η αποστολή εμβάσματος από το
οικείο Γενικό Επιτελείο. Οι ρυθμίσεις της παρ. 1 καταλαμβάνουν και τα μέλη των
οικογενειών των στρατιωτικών και των πολιτικών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ που
διαμένουν με αυτούς.
2. Για τον έλεγχο και την απόδοση των δαπανών της παρ. 1, εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στα άρθρα 17 και 18 του π.δ. 432/1983 (Α΄ 162).
Άρθρο 63
Παράταση ισχύος συμβάσεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Παρατείνονται αυτοδικαίως για δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη τους, οι συναφθείσες
στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4613/2019 (Α΄ 78), συμβάσεις
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εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με ημερομηνία λήξης εντός του μηνός
Ιουνίου 2020.
ΜΕΡΟΣ Ε΄:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 64
Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά
1. Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως
εξής:
«α) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την ασφάλεια της
αεροπλοΐας».
2. Η περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Σε περίπτωση μεταβολών στις δομικές κατασκευές κεραιών περιβαλλοντικής
κατηγορίας Β, οι οποίες υπάγονται σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ειδικές
κατηγορίες του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, εφόσον αυτές αφορούν: α) κατασκευές
κεραιών, των οποίων οι κατασκευές στήριξης, όπως αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώματα,
πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές, είτε εδράζονται επί εδάφους και το μέγιστο
ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των
δεκαπέντε (15) μέτρων, είτε εδράζονται επί κτιρίου και το μέγιστο ύψος κατασκευής
κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των δέκα (10) μέτρων, β)
κατασκευές κεραιών, που δεν περιλαμβάνουν κατασκευές στήριξης όπως
αυτοστήρικτους ιστούς, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές, αλλά
η στήριξη αυτών γίνεται σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές με χρήση μεταλλικών
στηριγμάτων, οι διαστάσεις των οποίων, μετά από την τροποποίηση, δεν ξεπερνά τα
δύο (2) μέτρα. Η δήλωση στις αμέσως παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλεται στο
ΣΗΛΥΑ συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: (α) επικαιροποιημένη μελέτη
ραδιοεκπομπών, που αφορά στο σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής
κεραίας, εφόσον απαιτείται, (β) επικαιροποίηση της δήλωσης υπαγωγής στις Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, (γ) αίτηση
προς την ΥΠΑ σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Η δήλωση τίθεται σε ισχύ
μετά την έκδοση θετικής γνωμοδότησης μέσω του ΣΗΛΥΑ, από: (αα) την ΕΕΑΕ και
(ββ) την ΥΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας,
ενημερώνεται ο πολεοδομικός φάκελος στο e-Άδειες.».
3. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 34 εκκρεμείς διαδικασίες ελέγχου και
επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία που
ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης με την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.».
Άρθρο 65
Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
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1. Η χορήγηση αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων του ν. 344/1976 (Α΄ 143)
μπορεί να γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με βάση
τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών. Τα αποσπάσματα αυτά μπορούν να χορηγούν με
τον ίδιο τρόπο και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Για την αποδεικτική
δύναμη των αποσπασμάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 12 του
ν. 344/1976.
2. Η χορήγηση πιστοποιητικών δημοτολογίου μπορεί να γίνεται μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών.
Τα πιστοποιητικά αυτά μπορούν να χορηγούν με τον ίδιο τρόπο και τα ΚΕΠ. Για την
αποδεικτική δύναμη των πιστοποιητικών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του
ν. 3274/2004 (Α΄ 195).
3. Τα αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων και τα πιστοποιητικά δημοτολογίου
που χορηγούνται σύμφωνα με το παρόν φέρουν: α) τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ.
3 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), και β)
τα στοιχεία του αρμόδιου για την έκδοσή του οργάνου, γίνονται δε υποχρεωτικά
αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου εικοστού τετάρτου της
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε και
ισχύει.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης των αποσπασμάτων και των πιστοποιητικών του
παρόντος, τα πρότυπα των χορηγούμενων αποσπασμάτων και πιστοποιητικών, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 66
Ρυθμίσεις περί αποφαινομένων οργάνων δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών
H παρ. 3 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016 (Α΄147) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Α) Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί
με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές ή
διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών του και των θεμάτων που ρυθμίζονται με
τον παρόντα νόμο για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. Με το
διάταγμα αυτό μπορεί να ενοποιούνται ή να συντέμνονται και οι διαδικασίες που
αναφέρονται στη διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών ή να καταργούνται
βαθμοί των διαδικασιών αυτών.
Β) Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί με κοινή
απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον κατά
περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, να γίνεται ο ειδικότερος προσδιορισμός των οργάνων
και συμβουλίων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα των φορέων αυτών,
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σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα
που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρμοδιότητές τους
μέχρι την έκδοση νέας απόφασης».
Άρθρο 67
Αποζημίωση εμπορικών πτήσεων Απριλίου και Μαΐου 2020
1. Οι εμπορικές πτήσεις που πραγματοποιούνται κατά το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου
2020, αποζημιώνονται με το ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά προσφερόμενη θέση,
πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.
2. Το ποσό καταβάλλεται από κονδύλια του Υπουργείου Οικονομικών μετά από
αίτημα και σχετική βεβαίωση των αεροπορικών εταιρειών ότι οι προσφερόμενες θέσεις
ανά αεροσκάφος και η συχνότητα πτήσεων είναι τα ελάχιστα δυνατά για την κάλυψη
της ανάγκης μεταφοράς επιβατών/φορτίου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών
καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια
για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 68
Ειδικές διατάξεις για πτήσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών όπου
έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας
1. Κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, για
πτήσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών, στις οποίες έχουν επιβληθεί
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας βάσει των άρθρων 16, 17 και 18 του
Κανονισμού 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης
Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών
γραμμών στην Κοινότητα, χωρίς τροποποίηση των υφισταμένων συμβάσεων,
καταβάλλεται κατ΄ εξαίρεση, κατά το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου 2020, επιπλέον
αντιστάθμισμα στις εν λόγω πτήσεις, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ
ανά προσφερόμενη θέση, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.
2. Το ποσό της παρ. 1 καταβάλλεται, επιπλέον του αναλογούντος ποσού όπως αυτό
υπολογίζεται βάσει του Παραρτήματος υπ. αριθ. Πέντε (Παράρτημα V) των ισχυουσών
συμβάσεων, σε βάρος των ειδικών λογαριασμών των Τελών Εκσυγχρονισμού και
Ανάπτυξης Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά παρέκκλιση
λοιπών διαδικασιών, και με εισήγηση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας, παράλληλα με το ήδη προβλεπόμενο αντιστάθμισμα.
3. Ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων βεβαιώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση
(του ν. 1599/1986, Α΄ 75) του Αερομεταφορέα.
4. Για το ανωτέρω διάστημα, καλύπτονται κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στις
οικείες συμβάσεις, η ελάχιστη συχνότητα πτήσεων και οι ελάχιστες προσφερόμενες
θέσεις εβδομαδιαίως ανά γραμμή και ανά κατεύθυνση όπως έχουν προβλεφθεί για τη
χαμηλή (χειμερινή) περίοδο, σε κάθε αντίστοιχη Σύμβαση.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να
τροποποιούνται οι συχνότητες ή οι προορισμοί ή και να αναστέλλονται οι υφιστάμενες
Συμβάσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών, στις οποίες έχουν
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επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας κατόπιν εισήγησης της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με ειδική αιτιολόγηση που αποδεικνύει ότι
παρέλκει, λόγω των συνθηκών, η αναγκαιότητα εκτέλεσης ή επιδότησης αυτών.
ΜΕΡΟΣ Ζ΄:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 69
Σύγκληση Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.
Η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος δύναται να αναβληθεί μέχρι και τρείς
(3) μήνες η σύγκληση του Συμβουλίου Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και
του Συμβουλίου Κρίσεων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων, με
αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Στις περιπτώσεις που ο Αρχηγός
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κωλύεται ή δεν έχει επιλεγεί, αποφασίζει ο οικείος Υπουργός. Επίσης,
δύναται να παραταθεί μέχρι έναν (1) μήνα ο χρόνος περάτωσης των εργασιών
οποιουδήποτε Συμβουλίου Κρίσεων με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου του.
Άρθρο 70
Μεταθέσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 οι μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το π.δ. 33/2009 (Α΄ 50), με την επιφύλαξη όσων
ορίζονται στο άρθρο 26 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184).
Άρθρο 71
Προμήθειες στον τομέα της ασφάλειας
1. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3978/2011 (Α΄137) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής
Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
καθορίζονται οι υπηρεσίες και τα όργανα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που ασκούν τις αρμοδιότητες επί θεμάτων που
αφορούν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, έργων
και υπηρεσιών του παρόντος νόμου στον τομέα της ασφάλειας και ρυθμίζεται κάθε
άλλο ζήτημα σχετικό με την προσαρμογή του παρόντος νόμου στον τομέα της
ασφάλειας. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού δεν συνιστά προϋπόθεση για
την εφαρμογή του παρόντος νόμου.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργού Εθνικής
Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».
3. Στο άρθρο 30 του ν. 3978/2011 μετά την παρ. 9 προστίθεται νέα παρ. 10, ως εξής:
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«10. Οι τεχνικές προδιαγραφές για προμήθειες, έργα και υπηρεσίες του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος νόμου εγκρίνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
4. Στην παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργού Εθνικής
Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 41 του ν. 3978/2011, οι λέξεις
«Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».
6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 3978/2011, οι λέξεις
«Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου
Υπουργείου».
7. Στο τέλος του άρθρου 81 του ν. 3978/2011 προστίθεται παρ. 4, ως εξής:
«4. Ειδικά για τις συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον
τομέα της ασφάλειας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, μέχρι
την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 105, για τα ζητήματα
που σχετίζονται με εγγυητικές επιστολές εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ν.
4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει.»
8. Στο τέλος του άρθρου 87 του ν. 3978/2011 προστίθεται παρ. 3, ως εξής:
«3. Ειδικά για συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, η απόφαση: α) για την έγκριση
ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, β) για την κατακύρωση ή μη της σύμβασης
στο όνομα του επιλεγέντος οικονομικού φορέα και γ) για την έγκριση ή μη της
αντίστοιχης δαπάνης, λαμβάνεται για ποσό άνω των πενήντα (50) εκατομμυρίων ευρώ
από το ΚΥΣΕΑ, μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και
εισήγηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για συμβάσεις
μικρότερης οικονομικής αξίας, η απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί, κατά την κρίση
του ή εφόσον το ζητήσει η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, να εισάγει το θέμα
στο ΚΥΣΕΑ για τη λήψη της τελικής απόφασης.»
9. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 3978/ 2011 (Α΄137) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Ειδικά σε ό, τι αφορά στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, τα σχετικά με
την εκτέλεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
νόμου, εξακολουθούν να διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄
147), όπως ισχύει.».
ΜΕΡΟΣ Η΄:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 72
Προκήρυξη εκλογών
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1. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων σε όσα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη και
υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων λήγει στις 31.8.2020, πραγματοποιείται από τη
Σύγκλητο δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας αυτών, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
2. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι.,
η θητεία των οποίων λήγει στις 31.8.2020 και τα οποία δεν εμπίπτουν στην παρ. 1,
πραγματοποιείται από το αρμόδιο ανά περίπτωση όργανο δύο (2) μήνες πριν από τη
λήξη της θητείας αυτών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
ΜΕΡΟΣ Θ΄:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 73
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 15η Ιουλίου 2020, οι Επιτροπές
Ενστάσεων κατά την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 9 του άρθρου 2 και του άρθρου
7 του ν. 2308/1995 (Α΄114) και των αιτήσεων διόρθωσης της παρ. 4α του άρθρου 6
του ν. 2308/1995, οι οποίες παραπέμπονται από το γραφείο κτηματογράφησης
αυτεπαγγέλτως στην Επιτροπή προς κρίση και αφορούν μελέτες κτηματογράφησης,
για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών
στοιχείων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων: α) δύνανται να συνεδριάζουν
κατά τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. 429/13.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 850)
και β) οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι τεχνικοί
σύμβουλοι, κατά την εξέταση των υποθέσεών τους, δεν παρίστανται ενώπιον της
Επιτροπής και υποχρεούνται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ορισθείσας
συνεδρίασης να προσκομίσουν στο γραφείο κτηματογράφησης τον φάκελο της
υπόθεσής τους. Το γραφείο κτηματογράφησης διαβιβάζει αμελλητί στην αρμόδια
Επιτροπή τον φάκελο της υπόθεσης.
2. Από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92)
διαγράφονται οι λέξεις «Βριλησσίων» και «Πειραιά».
3. Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 226Α του ν. 4555/2018 (Α΄ 133),
διαγράφονται οι λέξεις «με έδρα εντός των ορίων της κάθε Περιφέρειας που
αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση».
ΜΕΡΟΣ Ι΄:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 74
Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία
της αναγκαστικής εκτέλεσης
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1. Το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της
λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας (13.3.2020 - 31.5.2020)
δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια
διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των
δικαστηρίων,
συμβολαιογράφων
ως
υπαλλήλων
του
πλειστηριασμού,
υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων. Μετά τη
λήξη της παραπάνω αναστολής οι προθεσμίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα
υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία.
Ειδικότερα οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 215, των παρ. 1 και 2 του 237 και του
άρθρου 238 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), καθώς και οι προθεσμίες
άσκησης ανακοπών, με εξαίρεση τις προθεσμίες του άρθρου 934 ΚΠολΔ, ένδικων
μέσων και πρόσθετων λόγων δεν συμπληρώνονται, αν δεν παρέλθουν επιπλέον τριάντα
(30) ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη τους.
2. Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και
με οποιαδήποτε διαδικασία ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής, δηλαδή μέχρι και
τις 31.5.2020, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του προέδρου του τμήματος ή του
δικαστή, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντομη κατά το δυνατόν
δικάσιμο και κατά προτεραιότητα εντός του χρονικού διαστήματος από 1.7.2020 έως
15.7.2020 ή από 1.9.2020 έως 15.9.2020. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο
ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του
γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των
διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από
τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου και στην
Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος
με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των
διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr
για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.
3. Στις εκκρεμείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής διαδικασίας του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες ενώπιον του Εφετείου, που αφορούν
εφέσεις κατά ερήμην αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί κατά την ίδια διαδικασία, αν ο
χρόνος πριν από τη δικάσιμο, που πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι προτάσεις και
οι αντικρούσεις των διαδίκων, εμπίπτει στο χρονικό διάστημα της αναστολής, οι δε
διάδικοι δεν έχουν καταθέσει ήδη προτάσεις και αντικρούσεις με τα σχετικά
αποδεικτικά τους μέσα και διαδικαστικά έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν
προσδιορισθεί σε δικάσιμο μετά τις 31.5.2020, αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως και με
πράξη του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου ή του αρμόδιου δικαστή, ορίζεται
οίκοθεν ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντομη κατά το δυνατόν
δικάσιμο και κατά προτεραιότητα εντός του χρονικού διαστήματος από 1.7.2020 έως
15.7.2020 και από 1.9.2020 έως 15.9.2020. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο
πινάκιο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του
γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των
διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από
τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου και στην
Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με πρωτοβουλία επίσης
του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η δικάσιμος που ορίστηκε με αποστολή
ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή
με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα
δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.
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4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο
βαθμό, όπως και στον Άρειο Πάγο, κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως
15.9.2020, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο αρμόδιος δικαστής κατανέμει χρονικά
εντός της αυτής ημέρας τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο
καταμερισμός αυτός με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται ακολούθως, και
πάντως το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους
ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον
οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι
γνωστή, ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για
όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Στις υποθέσεις
αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου
241 ΚΠολΔ. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων
δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή
έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν
σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242
ΚΠολΔ και κατ΄ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται
στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης
ημέρας.
5. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη
συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του
δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη
δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η
συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος. Η ρύθμιση
του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τη συζήτηση των υποθέσεων της παρ. 3.
6. Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται
ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του
μάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔ, όπως αυτή
συμπληρώνεται με τα επόμενα εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν μπορεί να ληφθεί
ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αμέσως μετά τη λήψη της
ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει
ηλεκτρονικά στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική
απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη
χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης
βεβαίωσης μαζί με την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όμοια αντίγραφα χορηγεί
και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr.
Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου κατά την
παρούσα παρ., τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύμφωνα με
αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων.
7. Αν οι προθεσμίες του άρθρου 228, της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ.
2 του άρθρου 686 και της παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ, καθώς και οποιεσδήποτε
άλλες προθεσμίες κλήτευσης των διαδίκων έληγαν ή λήγουν εντός του χρονικού
διαστήματος της αναστολής και ο υπολειπόμενος χρόνος συμπλήρωσής τους, όπως
οριοθετείται στην παρ. 1, δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών αυτών, οι
υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά μετά από αίτημα οποιουδήποτε των διαδίκων,
ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.

266

8. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 του ΚΠολΔ, καθώς και
προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης
ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες
χορηγήθηκαν μέχρι τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της
σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης
αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο που ορίζεται
σύμφωνα με την παρ. 7.
9. Όταν το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της αναστολής δεν επαρκεί για να
τηρηθούν, σε σχέση με την ορισθείσα δικάσιμο, οι προθεσμίες άσκησης των
πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης, η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικώς με αίτημα
των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Στις εκκρεμείς
υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου η κατά τα άνω άσκηση των προσθέτων λόγων
αναίρεσης στη νέα δικάσιμο είναι παραδεκτή. Στις άνω περιπτώσεις η μη άσκηση των
πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης από τον διάδικο που ζήτησε την αναβολή, έχει ως
συνέπεια την επιβολή ποινής τάξεως κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.
10. Στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, όταν η κατά την παρ. 1 του
άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων ή η κατά την παρ. 3 του
άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσμία κατάθεσης των εγγράφων έληξε ή λήγει εντός του
χρονικού διαστήματος της αναστολής, όμως η συζήτηση της αναίρεσης έχει
προσδιορισθεί σε χρόνο βραχύτερο της συμπλήρωσης των ως άνω προθεσμιών,
δικαιούται ο έχων το αντίστοιχο βάρος διάδικος να υποβάλει αίτημα αναβολής της
συζήτησης της αναίρεσης. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο υποχρεούται να
χορηγήσει αναβολή, ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Αν ο
διάδικος δεν προβεί στις ενέργειες για τις οποίες του χορηγήθηκε η αναβολή, του
επιβάλλεται ποινή τάξης κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.
11. Πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (με εξαίρεση
πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα
πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως 31.7.2020
ματαιώνονται. Με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος ορίζεται, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας και με την αρχικά
εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς (δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, περ. γ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 954 και παρ. 2 του άρθρου 993 ΚΠολΔ), νέα ημέρα πλειστηριασμού
μετά την 31η.7.2020, τηρουμένων των νόμιμων προθεσμιών και ιδίως της περ. ε΄ της
παρ. 2 του άρθρου 954 και της παρ. 2 του άρθρου 993, της παρ. 2 του άρθρου 1011Α
ΚΠολΔ ή της ειδικής νομοθεσίας (ιδίως του ν.δ. 17.07/13.08.1923, Α΄ 224), εκτός αν
πριν από την έναρξη της αναστολής των προθεσμιών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1
του παρόντος, είχαν παρέλθει άπρακτες οι προβλεπόμενες στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 934 ΚΠολΔ προθεσμίες ή είχε συζητηθεί η ήδη ασκηθείσα ανακοπή, οπότε η
νέα ημέρα πληστειριασμού ορίζεται τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973
ΚΠολΔ. Εντός της αυτής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, ο επισπεύδων
υποχρεούται να προσδιορίσει νέα ημέρα πλειστηριασμού και για τους
πλειστηριασμούς που ήδη ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής
τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ. Αν ο επισπεύδων δεν
προσδιορίσει νέα ημέρα πλειστηριασμού εντός της άνω προθεσμίας, τότε κάθε
δανειστής, εφόσον έχει απαίτηση κατά του οφειλέτη, η οποία στηρίζεται σε εκτελεστό
τίτλο, αφού επιδώσει σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, επιταγή προς
εκτέλεση, μπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασμό τηρουμένων των προθεσμιών των
παραπάνω άρθρων. Τα χρονικά διαστήματα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής
αναστολής, καθώς και του προσδιορισμού του νέου, κατά τα ως άνω, πλειστηριασμού,
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δεν υπολογίζονται στις άνω προθεσμίες της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 954, της παρ.
2 του άρθρου 993, της παρ. 2 του άρθρου 1011Α και της παρ. 1 του άρθρου 1019
ΚΠολΔ. Προκειμένου για πλειστηριασμούς κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), ισχύουν οι εκεί προβλεπόμενες διατάξεις, ο δε
πλειστηριασμός ορίζεται επίσης σε νέα ημερομηνία μετά τις 31.07.2020.
Πλειστηριασμοί που έχουν προσδιορισθεί να διεξαχθούν μετά την 1η.9.2020
ματαιώνονται, αν ο χρόνος μέχρι τη διεξαγωγή τους δεν επαρκεί για την τήρηση των
προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατά την
παρ. 2 του άρθρου 933 ΚΠολΔ και την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής κατά
την παρ. 6 του αυτού άρθρου. Η νέα ημέρα διεξαγωγής των πλειστηριασμών αυτών
ορίζεται τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ.
12. Στις περιπτώσεις ορισμού ημέρας πλειστηριασμού κατ΄ εφαρμογή του άρθρου
966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει, έστω και
μερικώς, εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, ο πλειστηριασμός
ματαιώνεται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού, τηρουμένων των προθεσμιών
που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.
13. Οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται σύμφωνα με το άρθρο 973, την παρ. 4 του
άρθρου 1006 και την παρ. 4 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ, με ορισθείσα ημέρα
διεξαγωγής έως τις 15.6.2020, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού
τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτήν.
14. Η έναρξη ισχύος των άρθρων 6 και 7 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190) μετατίθεται
αναδρομικώς για την 1η.7.2020, ως προς τις υποθέσεις της περ. β΄ του άρθρου 44 του
ν. 4640/2019.
15. Για το χρονικό διάστημα της αναστολής (13.3.2020 - 31.5.2020) δεν τρέχουν
τόκοι επιδικίας.
16. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.6.2020 έως 15.9.2020.
17. Οι υποθέσεις αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που ματαιώθηκαν κατά
το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως 12.3.2020 λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε
στις 9.3.2020 στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επαναφέρονται προς
συζήτηση αυτεπαγγέλτως σε νέα δικάσιμο, που ορίζεται με πράξη της Προέδρου του
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του άνω Δικαστηρίου. Η εγγραφή των υποθέσεων
στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με
πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς
ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος
αναρτάται στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr και
γνωστοποιείται από τον γραμματέα στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. Με
πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με
αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των
διαδίκων.
Άρθρο 75
Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
1. 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
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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.
2. Οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της
διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα
430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και
557 ΚΠΔ, καθώς και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά
το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας
κατά τα άρθρα 80 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) και 82 του
προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής
ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του
προϊσχύσαντος ΠΚ, δύνανται, μαζί με τα συνοδευτικά αυτών αποδεικτικά έγγραφα, να
υποβάλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την ορισθείσα δικάσιμο
ειδοποιείται ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του με κάθε πρόσφορο μέσο και
επισυνάπτεται στη δικογραφία σχετική βεβαίωση ειδοποίησης του αρμόδιου
γραμματέα. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων αυτών το δικαστήριο συνεδριάζει με
μόνη την παρουσία του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος, ο οποίος, στην
περίπτωση που κρατείται, δεν μετάγεται. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο αιτών δεν
έχει διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, δύναται να υποβάλει με κάθε πρόσφορο μέσο
υπόμνημα ενώπιον του δικαστηρίου.
3. Αν κατά την ενημέρωση των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους για τη
λήψη αντιγράφου εισαγγελικής πρότασης κατά την παρ. 3 του άρθρου 138, την παρ. 2
του άρθρου 308 και την παρ. 2 του άρθρου 309 του ΚΠΔ, ο ενδιαφερόμενος διάδικος
ή πληρεξούσιος δικηγόρος γνωστοποιήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
στην οποία κατά δήλωσή του επιθυμεί να λάβει αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης,
ο αρμόδιος γραμματέας υποχρεούται να αποστείλει την εισαγγελική πρόταση με τον
τρόπο αυτόν. Στην περίπτωση αυτή η ειδοποίηση αποδεικνύεται από το μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτύπωση του οποίου επισυνάπτεται στη δικογραφία. Η
υποβολή υπομνημάτων κατά τα άρθρα 308 και 309 ΚΠΔ διενεργείται και μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.6.2020 έως
15.9.2020.
Άρθρο 76
Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Σε περίπτωση ματαίωσης της συζήτησης οποιασδήποτε υπόθεσης ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας
των δικαστηρίων (13.3.2020 – 31.5.2020), επαναπροσδιορίζεται η συζήτησή της
οίκοθεν με πράξη του προέδρου του οικείου δικαστικού σχηματισμού σε προσεχή
δικάσιμο, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων, εφόσον αυτοί είχαν κληθεί νόμιμα στη
ματαιωθείσα συζήτηση. Οι διάδικοι ενημερώνονται από την ανάρτηση των πινακίων
στους αντίστοιχους δικαστικούς σχηματισμούς και την εμφάνιση των εκθεμάτων στην
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ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου, οι οποίες, στην περίπτωση αυτή, γίνονται
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
Άρθρο 77
Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων στα τακτικά διοικητικά
δικαστήρια
Σε περίπτωση ματαίωσης της συζήτησης οποιασδήποτε υπόθεσης ενώπιον των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής
(13.3.2020 – 31.5.2020), επαναπροσδιορίζεται η συζήτησή της οίκοθεν με πράξη του
Προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το
δικαστήριο σε προσεχή δικάσιμο, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων, εφόσον αυτοί
είχαν κληθεί νόμιμα στη ματαιωθείσα συζήτηση. Οι διάδικοι ενημερώνονται από την
ανάρτηση των πινακίων στα αντίστοιχα τμήματα και την εμφάνιση των εκθεμάτων
στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου, οι οποίες, στην περίπτωση αυτήν, γίνονται
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄:
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 78
Απασχόληση συνταξιούχων και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αγροτικής δραστηριότητας με ετήσιο εισόδημα έως
10.000 ευρώ
Στο τρίτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), η
ημερομηνία «1.3.2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η.3.2022» και στο
τέλος της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), προστίθεται η
φράση «, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από τη δραστηριότητα αυτή υπερβαίνει το
ποσό των 10.000 ευρώ. Η ως άνω απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 40 ισχύει από 1.6.2020». Το άρθρο 20 του ν.
4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 20
Απασχόληση συνταξιούχων
1.α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη
αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν
ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι
ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες κατά
ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή
τη δραστηριότητα.
Ειδικότερα για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από
της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α.,
αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων εφόσον δεν
έχουν συμπληρώσει το 61o έτος της ηλικίας τους έως και τις 28.2.2021 και το 62ο έτος
από την 1η.3.2022 και εφεξής.
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Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα
στην ασφάλιση η οποία συνεχίζεται και για τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από
το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις,
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου από την 1η.3.2022.
Οι συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α. - πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), που
παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση από την 1.1.2017 και
μέχρι το πέρας της τρέχουσας ακαδημαϊκής περιόδου, ήτοι στις 31.8.2020, υπάγονται
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου από 1.9.2020.
β. Στο ποσό της ακαθάριστης σύνταξης/συντάξεων δεν συμπεριλαμβάνονται το
εξωιδρυματικό επίδομα των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν.
1140/1981 (Α΄ 68) και το επίδομα ανικανότητας των διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ.
169/2007 (Α΄ 210).
2. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των
εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων.
3. α. Για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται για
τον μισθωτό συνταξιούχο και τον αυτοτελώς απασχολούμενο ή ελεύθερο επαγγελματία
ή υπαγόμενο στη ασφάλιση του ΟΓΑ, με την επιφύλαξη της περ. α΄ της παρ. 4 οι
προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 38 ή 39 ή 40 αντιστοίχως.
β. Οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που είχαν
αναλάβει ή αναλαμβάνουν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του
πρώην ΟΓΑ καταβάλουν την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 40, εφόσον το ετήσιο
εισόδημά τους από την δραστηριότητα αυτήν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ. Η ως άνω απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών του άρθρου 40 ισχύει από 1.6.2020.
4. Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω ρυθμίσεων, δεν μειώνεται το ποσόν της σύνταξης:
α. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση
του πρώην ΟΓΑ.
β. Των ψυχικά ασθενών του άρθρου 23 του ν. 4488/ 2017 (Α΄ 176).
γ. Των συνταξιούχων με βάση τον ν. 612/1977 (Α΄ 164) και τις διατάξεις που
παραπέμπουν σε αυτόν.
δ. Των συνταξιούχων του τετάρτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και
26 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).
ε. Όσων λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου
54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).
στ. Των πολύτεκνων, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή
σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού
τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
ζ. Των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄
85).
η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά
τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων,
κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ.
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5. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει μισθωτή εργασία ή αυταπασχολείται δύναται να
αξιοποιήσει τον χρόνο της ασφάλισής του. Για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης
του συνταξιούχου, δύναται κατόπιν αιτήσεώς του να χορηγείται για την κύρια σύνταξη
ποσό, που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές
των άρθρων 8 και 28 και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως
συνταξιούχου. Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει με βάση
τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της
απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 96.
6. Για τους απασχολούμενους συνταξιούχους κατά την 12η.5.2016, οι οποίοι
συνέχισαν απασχολούμενοι χωρίς διακοπή και μετά την έναρξη ισχύος του ν.
4387/2016 (Α΄ 85), όλος ο χρόνος εργασίας ή η αυτοαπασχόληση ή μέρος αυτού
αξιοποιείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον από τις προϊσχύουσες διατάξεις
προβλέπονταν αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης.
7. Οι συνταξιούχοι της παρ. 1 υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή
αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α.,
καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε
βάρος του συνταξιούχου, ποσού ίσου με το ύψος δώδεκα (12) μηνιαίων συντάξεων. Το
ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του ενός
τετάρτου από την κύρια σύνταξη και για την επικουρική, σύμφωνα με το άρθρο 46 του
παρόντος νόμου. Άλλως, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζονται οι
προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του
ΣΕΠΕ και του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
9. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄:
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 79
Επιχορήγηση φορέων και σωματείων για δράσεις τουριστικής ανάπτυξης και
προβολής
Στην παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄
114) προστίθεται περίπτωση Γ΄ ως εξής:
«Γ. Εξαιρετικά για το έτος 2020, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι
δυνατή η επιχορήγηση φορέων και σωματείων που εδρεύουν στον δήμο και
αναπτύσσουν δράσεις τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, εφόσον μετέχει σε αυτά ο
οικείος ΟΤΑ με ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Το συνολικό ποσό
της επιχορήγησης στους φορείς και τα σωματεία του προηγούμενου εδαφίου, δεν
μπορεί να υπερβαίνει το δύο και μισό εκατοστό (2,5%) των τακτικών εσόδων του
δήμου.».
Άρθρο 80
Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.
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Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
Α.Ε., δύναται, κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική διάταξη της κείμενης εθνικής
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στην ανάθεση συμβάσεων με
προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 328 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147), όταν η εκτιμώμενη αξία κάθε σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη των
ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 235 του ν. 4412/2016, με σκοπό τη διασφάλιση της
αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς και της
διάθεσης, χρήσης και ελέγχου των μέσων κομίστρου, την αποφυγή του συνωστισμού
και της συμφόρησης στα συγκοινωνιακά μέσα, τη βέλτιστη αξιοποίηση υφιστάμενων
ή νέων συγκοινωνιακών υποδομών και μέσων για την ασφαλέστερη μετακίνηση του
επιβατικού κοινού, την ασφαλή επαύξηση του συγκοινωνιακού έργου και κάθε άλλον
παρεμφερή σκοπό.
Άρθρο 81
Κατάργηση διάταξης περί σύστασης της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών
Επενδύσεων
1. Η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) καταργείται.
2. Ο τίτλος του άρθρου 15 του ν. 4608/2019 τροποποιείται ως εξής: «Άρθρο 15
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων».
Άρθρο 82
Ρύθμιση λειτουργίας καταστημάτων
1. Η περ. β΄ της παρ. 1Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173) αντικαθίσταται ως
εξής:
«β) σε περιοχές του Δήμου Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα
Αθηνών, του ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στην υπουργική
απόφαση 3046/51009/1994 (Β΄ 833), καθώς και στην περιοχή γύρω από τον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών και στο Επιχειρηματικό Πάρκο Γιαλού- Άγιος Δημήτριος Πύργος στον Δήμο Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως οριοθετείται στην απόφαση
ΠΕΧΩ οικ. 1516/Φεντ. επεκτ./05/09.03.2005 (Δ΄ 319).».
2. Η υπ΄ αρ. 126753/13.12.2019 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Β΄ 4555), καταργείται από τότε που ίσχυσε.
Άρθρο 83
Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»
Το Υπουργείο Τουρισμού εκπονεί πρόγραμμα για την ενίσχυση της ζήτησης του
εγχώριου τουρισμού, με τίτλο «Τουρισμός για όλους» για το έτος 2020, το οποίο
χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού καθορίζονται οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του
προγράμματος, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση,
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παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια για τη
λειτουργία και την εκτέλεση του προγράμματος.
Εκδόθηκε η υ.α. 9022 της 16/17.6.2020 «Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους”
έτους 2020» (Β΄ 2393), κατωτ. αριθ. 426.
ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄:
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 84
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
----------.----------

340. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457 της 29/30.5.2020 «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)
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. στ΄ της παρ. 2 και της περ. δ΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
β. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ΄ αρ. 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΄ αρ. 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΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
274

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, 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), όπως παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
24343/10.4.2020 όμοια απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «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) και παρατάθηκε εκ νέου με την υπ΄ αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.28237/5.5.2020 όμοια απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, έως και τις
31.5.2020 (Β΄ 1699).
5. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που
καθιστά αναγκαία την 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, προς
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
6. Τις από 25.5.2020 και 29.5.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την υπ΄ αρ. Β2,Β3/οικ.33456/29.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Όσον αφορά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), από 1.6.2020 έως και τη
λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:
1. Την απαγόρευση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών οι οποίες
πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία με εξαίρεση:
α) τη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να
διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγραμμάτων πρώτου
και δεύτερου κύκλου σπουδών,
β) τη διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των
φοιτητών.
2. Την απαγόρευση της λειτουργίας των αναγνωστηρίων, αιθουσών κοινόχρηστων
ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων,
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εξαιρουμένων αυτών που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και
κλινικών ασκήσεων και των εξετάσεων.
«3. Την απαγόρευση διενέργειας ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η διεξαγωγή τελετών
αποφοίτησης για την απονομή τίτλων σπουδών στο πλαίσιο προγραμμάτων πρώτου,
δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι., σε ανοικτό χώρο, με συμμετοχή των
φοιτητών, έως δύο (2) συγγενικών προσώπων και των μελών του εκπαιδευτικού
προσωπικού, τηρώντας την απόσταση του ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των
παρευρισκομένων και λαμβάνοντας με ευθύνη των οργάνων διοίκησης του οικείου
Α.Ε.Ι. όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.».
Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ.
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37920 της
17/17.6.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33457/ 29.5.2020 κοινής
απόφασης Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας “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)» (Β’
2394).
4. Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι.
δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα
σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν
τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους
όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι ισχύουν για τους
εργαζομένους κάθε φορέα.
Άρθρο δεύτερο
«Όσον αφορά στα Κολλέγια της παρ. Θ.3 του ν. 4093/ 2012 (Α’ 222), από 1.6.2020
έως και τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020:
1. Την απαγόρευση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών που
πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία με εξαίρεση:
α) τη διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να
διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
β) τη διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των
σπουδαστών.
2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης για την απονομή τίτλων σπουδών
των Κολλεγίων σε ανοικτό χώρο, με συμμετοχή των σπουδαστών, έως δύο (2)
συγγενικών προσώπων και των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, τηρώντας την
απόσταση του ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων και λαμβάνοντας με
ευθύνη των οργάνων διοίκησης του οικείου Κολλεγίου όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε
να αποφεύγεται ο συνωστισμός.».
Το άρθρο δεύτερο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου μόνου
της απ. Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
37920 της 17/17.6.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33457/
29.5.2020 κοινής απόφασης Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας
“Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών
276

δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη
λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020” (Β’
2038)» (Β’ 2394).
Άρθρο τρίτο
1. Tην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020
και μέχρι τη λήξη του φετινού σχολικού έτους, των ελληνόγλωσσων σχολικών
μονάδων και εκπαιδευτικών μορφών οργάνωσης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του
εξωτερικού εποπτείας του ελληνικού Δημοσίου, ως εξής: 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 εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών
εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και
γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές
λειτουργίες και υπηρεσίες.
2. Οι κατά τόπους αρμόδιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού δύνανται να
αποφασίζουν για τη διακοπή της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και για την
επαναλειτουργία ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και κάθε μορφής οργάνωσης
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του
ν. 4415/2016 (Α΄ 159), ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες σε κάθε χώρα και
λαμβανομένων υπόψη των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID19 και τις συνέπειες λήψης αυτών.
Άρθρο τέταρτο
Την απαγόρευση όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός
Ελλάδος έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 20192020.
Άρθρο πέμπτο
1. Την απαγόρευση, έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού, ακαδημαϊκού
έτους 2019-2020, όλων των μετακινήσεων μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονωμένων
εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και των επισκέψεων μαθητών,
εκπαιδευτικών και μεμονωμένων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης,
καθώς και σπουδαστών, φοιτητών και εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού της
Γ/βάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού στην Ελλάδα, οι οποίες πραγματοποιούνται
στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών. H απαγόρευση
μετακινήσεων του παρόντος 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 (Ε.Ο.Δ.Υ.).
2. Οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών και λοιπών
δομών για τις οποίες έχει λήξει η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, καθώς και τα
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ειδικότερα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους στο πλαίσιο προστασίας
της δημόσιας υγείας έχουν εξειδικευθεί ή εξειδικεύονται με σχετικές αποφάσεις κατ΄
εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90).
----------.----------

341. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aριθμ. Α.1118 της
21/30.5.2020 «Αναστολή εφαρμογής των διατάξεων της υπ΄ αρ. απόφασης
Α.1018/2020 “Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης
και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής”» (Β΄
2041)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 15 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ
(κύρωση με το ν. 2859/2000 - Α΄ 248/07.11.2000), όπως το ως άνω τελευταίο εδάφιο
τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 άρθρου 49 ν. 4607/2019 (65/Α΄/24.4.2019),
σύμφωνα με το οποίο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του τυχόν
συναρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, μετά από εισήγηση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια χρήσης
και εκμετάλλευσης που προβλέπονται στην παράγραφο 15 και ορίζεται ο τρόπος
απόδειξης της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών.
2. Τις διατάξεις της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών Α.1018/2020 (Β΄
361/7-2-2020) «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και
εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής».
3. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9.7.2019 (Β΄ 2901) «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
6. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
7. Την 339/18.7.2019 (Β΄ 3051/26.7.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Απόστολο Βεσυρόπουλο».
8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94/ 27.5.2016) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και
41, όπως ισχύουν.
9. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ/10.03.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε)» (Β΄ 968/22.03.2017), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
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10. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.1.2016) 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, την 39/3 της 3011-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την 5294 ΕΞ 2020 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020) με την οποία ανανεώθηκε εκ νέου η
θητεία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
11. Την ανάγκη αναστολής των διατάξεων της απόφασης Α.1018/2020 λόγω της
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εξαιρετικά λόγω της επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση
των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που συνδέονται με την εμφάνιση και διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19 αναστέλλεται από την έναρξη ισχύος της, η απόφαση
Α.1018/2020 (ΦΕΚ Β΄ 361/7.2.2020).
2. Από 24.4.2019 και εφεξής για την εξειδίκευση και την απόδειξη της πλήρωσης του
κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης και για τον υπολογισμό της φορολογητέας
αξίας στις ναυλώσεις πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014 εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία
τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία έως 24.4.2019, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις
που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ. 1156/1997.
----------.----------

342. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 4712 της
22/30.5.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής» (Β΄ 2043)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 8, 10 και 16 παρ. 3 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής 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 180/29.6.2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51).
β. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
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γ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
δ. Της υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.07.2019 (Β΄ 3107) κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου».
ε. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).
στ. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).
ζ. Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10).
η. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).
θ. Την υπ΄ αρ. 2969/2-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Οικονομικών «Σύσταση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών Δομών
Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών»
(Β΄ 2602).
2. Την από 19-5-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 129 έγγραφη εισήγηση του
Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, «Ανάγκη άμεσης και επείγουσας
έναρξης απαραίτητων εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής για τη μετεγκατάσταση
του ήδη υφιστάμενου Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Νήσου Λέρου, στη
θέση «Όρμος Λακκί» του Δήμου Λέρου, της νήσου Λέρου, Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου και την εγκατάσταση Δομής του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, με τα συνημμένα
σχέδια και τεχνική έκθεση.
3. Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133) και την αναγκαιότητα για αποσυμφόρηση των
υφιστάμενων δομών υποδοχής και φιλοξενίας, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης
λήψης μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.
4. Την υπ΄ αρ. 4510/19-5-2020 Έκθεση Οικονομικών Συνεπειών της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, από την οποία προκύπτει ότι για τη μίσθωση του
γεωτεμαχίου προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού συνολικού
ποσού 25.200,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 2020 και ετήσια δαπάνη ποσού
43.200,00 ευρώ, για τα οικονομικά έτη 2021, 2022, 2023, 2024 και 2025, ενώ για την
κατασκευή της εγκατάστασης της δομής προσωρινής υποδοχής ενδέχεται να προκληθεί
δαπάνη η οποία δε δύναται να προσδιοριστεί επί του παρόντος, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής
Χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για τη μετεγκατάσταση του Κέντρου
Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Νήσου Λέρου στη Θέση «Όρμος Λακκί» του Δήμου
Λέρου στη Νήσο Λέρο, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα στο γεωτεμάχιο
που αποτυπώνεται στο από Μαΐου 2020 τοπογραφικό διάγραμμα με τα περιμετρικά
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στοιχεία Ε1_1- Ε1_23- Ε1_22- Ε1_21- Ε1_20- Ε1_19- Ε1_18- Ε1_17- Ε1_16- Ε1_15Ε1_14- Ε1_13- Ε1_12- Ε1_11- Ε1_10- Ε1_9- Ε1_8- Ε2_23- Ε2_22- Ε2_21- Ε2_20Ε2_19- Ε2_18- Ε2_17- Ε2_16- Ε2_15- Ε2_14- Ε2_13- Ε2_12- Ε2_11- Ε2_10 -Ε2_9Ε2_8- Ε3_4- Ε3_3- Ε3_2- Ε3_1- Ε2_31- Ε2_30- Ε2_29- Ε1_1, εμβαδού 63.685,90
τετραγωνικών μέτρων για την εγκατάσταση δομής προσωρινής υποδοχής του άρθρου
8 του ν. 4375/2016.
----------.---------343. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 4711 της
22//30.5.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής» (Β΄ 2043)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 8, 10 και 16 παρ. 3 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής 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 180/29.6.2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄51).
β. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
γ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
δ. Της υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.07.2019 (Β΄ 3107) κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου».
ε. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).
στ. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).
ζ. Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10).
η. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).
θ. Την υπ΄ αρ. 2969/2-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Οικονομικών «Σύσταση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών Δομών
Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών»
(Β΄ 2602).
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ια. Την υπ΄ αρ. 8038/23/22-ξε΄/28-1-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υγείας και Μεταναστευτικής
Πολιτικής, «Ίδρυση Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Κω» (Β΄ 322).
2. Την από 19-5-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 128 έγγραφη εισήγηση του
Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, «Ανάγκη άμεσης και επείγουσας
έναρξης απαραίτητων εργασιών χωροθέτησης στην επέκταση της υφιστάμενης δομής
«ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΑΡΗ», στην περιοχή «Μεσοβούνι», του Δήμου Κω
της Νήσου Κω, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την έναρξη των απαραίτητων
συνολικά εργασιών κατασκευής για την εγκατάσταση δομής του άρθρου 8
ν. 4375/2016», με τα συνημμένα σχέδια και τεχνική έκθεση.
3. Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133) και την αναγκαιότητα για αποσυμφόρηση των
υφιστάμενων δομών υποδοχής και φιλοξενίας, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης
λήψης μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.
4. Την υπ΄ αρ. 4507/19-5-2020 Έκθεση Οικονομικών Συνεπειών της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, από την οποία προκύπτει ότι για τη μίσθωση των
γεωτεμαχίων προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού συνολικού
ποσού 63.000,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 2020 και ετήσια δαπάνη ποσού
108.000,00 ευρώ για τα οικονομικά έτη 2021, 2022, 2023, 2024 και 2025, ενώ για την
κατασκευή της εγκατάστασης της δομής προσωρινής υποδοχής ενδέχεται να προκληθεί
δαπάνη η οποία δε δύναται να προσδιοριστεί επί του παρόντος, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής
Χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής σε γεωτεμάχια που αποτυπώνονται
στο από Μαΐου 2020 τοπογραφικό διάγραμμα με τα περιμετρικά στοιχεία: α) 1-2-3-45-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-1
εμβαδού
21.375,11
τετραγωνικών μέτρων, β) Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Α
εμβαδού 20.115.25 τετραγωνικών μέτρων και γ) Α_1- Α_2-Α_3-Α_4-Α_5-Α_6-Α_7Α_8-Γ_4-Γ_3-Γ_2-Γ_1-Β_1- Β_13-Β_12-Β_11-Β_1 0-Β_9-Β_8-Β_7-Β_6-Β_5-Β_4Α_1 εμβαδού 25.514,09 τετραγωνικών μέτρων για την εγκατάσταση δομής
προσωρινής υποδοχής του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, στη θέση «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΑΡΗ», στην περιοχή «Μεσοβούνι», του Δήμου Κω, της Νήσου Κω,
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
----------.---------344. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 5099 της
29/30.5.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής - άρση άδειας
χωροθέτησης και κατασκευής» (Β΄ 2043)
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων των άρθρων 8, 10 και 16 παρ. 3 του ν. 4375/2016
(Α΄ 51).
2. 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).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/ 8290/02/08.2019 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου»
(B΄3107).
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 του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού»
(Α΄ 5).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).
9. Την από 15/4/2020 έγγραφη εισήγηση με αρ. πρωτ. 89 του Γενικού Γραμματέα
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο για την άμεση και επείγουσα ανάγκη χορήγησης άδειας
χωροθέτησης και κατασκευής για την προετοιμασία της εγκατάστασης δομών του
ν. 4375/2016 στη νήσο Σάμο, με τα συνημμένα σχέδια και τεχνικές εκθέσεις.
10. Την υπ΄ αρ. 3215/14-6-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2759).
11. Την υπ΄ αρ. 1398/11.02.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 407).
12. Την υπ΄ αρ. 1551/14.02.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 480).
13. Το υπ΄ αρ. 690 από 13/04/20 έγγραφο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
περί μίσθωσης γεωτεμαχίου στη θέση Ζερβού Σάμου.
14. Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133) και την αναγκαιότητα για αποσυμφόρηση των
υφιστάμενων δομών υποδοχής και φιλοξενίας, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης
λήψης μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.
15. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 3709/16-4-2020 Έκθεση Οικονομικών Συνεπειών της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, από την οποία προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των
πιστώσεων του ΑΛΕ 2440989001 του Ε.Φ.1055.201.0000000 «Γενική Γραμματεία
Μεταναστευτικής Πολιτικής Υποδοχής και Ασύλου» του τακτικού προϋπολογισμού
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για τα έτη 2020-2025, αποφασίζουμε:
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Άρθρο πρώτο
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής
Το στοιχείο Α) της υπ΄ αρ. 3215/14-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Β΄ 2759), αντικαθίσταται ως εξής:
«Α) Χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για την εγκατάσταση
προσωρινών δομών φιλοξενίας του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 σε γεωτεμάχια εκτός
οικισμού, έκτασης συνολικής, μέτρων τετραγωνικών 199.436,56, κείμενης στη θέση
«Ζερβού», του Δήμου Ανατολικής Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που
αποτυπώνεται στο από Απριλίου 2020 τοπογραφικό διάγραμμα και η οποία προκύπτει
από την έκταση Ε1 των 244.789,34 τετραγωνικών μέτρων η οποία εμφαίνεται
περιμετρικά με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 1 αφαιρώντας την έκταση Ε2 των 45.352,78 τετραγωνικών μέτρων η
οποία εμφαίνεται περιμετρικά με τα στοιχεία D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9,
D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20,D21, D22, D23, D24,D25,
D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38, D39, D40, D41,
D42, D43, D44, D45, D46, D47, D48, D49, D50, D51, D52, D53, D54, D55, D56,
D1.».
Άρθρο δεύτερο
Άρση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής
Η χορηγηθείσα με το άρθρο μόνο της υπ΄ αρ. 1551/ 14-02-2020 (Β΄ 480) κοινής
απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και
Μετανάστευσης και Ασύλου, άδεια χωροθέτησης και κατασκευής των Περιφερειακών
Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 8 και
του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) στο επιταχθέν ακίνητο της περ. Α της παρ. 1
του άρθρου μόνου της υπ΄ αρ. 1311/10-02-2020 απόφασης του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου «Επίταξη ακινήτων στις νήσους Σάμο, Λέσβο και Χίο για
την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» (Β΄ 405), αίρεται από τη
δημοσίευση της παρούσας.
----------.---------345. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 2122.7-3/29953/2020 της 21/30.5.2020 «Διάθεση ενός κατασχεμένου
οχήματος στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυψη αναγκών του»
(Β΄ 2071)
Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 38 του
ν. 4509/2017 (Α΄ 201),
β) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 72),
γ) του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84),
δ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «…Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία…» (Α΄ 114),
ε) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26), όπως ισχύει.
2. Την από 08-05-2020 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
3. Την από 21-12-2018 έκθεση κατάσχεσης, στο πλαίσιο της διενεργούμενης
προανάκρισης για παράβαση των διατάξεων του ν. 4251/2014 «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80).
4. Το αριθμ. 714/27-03-2020 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών.
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής του,
αποφασίζουμε:
1. Τη διάθεση στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή του χερσαίου μέσου που
περιγράφεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Την ένταξη του χερσαίου μέσου στη δύναμη των επιχειρησιακών μέσων του
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΣΟΥ
Κατασκευαστήςμοντέλο
Κυβισμός

Καύσιμο

PEUGEOT 407

Τόπος
φύλαξης

1.560 cc
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Πετρέλαιο
ΚΛ Πάτρας

Αριθμός
πλαισίου

VF36D9HZC21489986

Κατάσταση
μέσου

Αριθμός
αναγνώρισης
κινητήρα

Ανεξακρίβωτος

Λοιπός
εξοπλισμός

Χρυσαφί

Θέσεις
επιβατών

Πέντε (05)

2006

Διανυθέντα
χλμ

Αδιευκρίνιστα

Χρώμα
Έτος
κατασκευής

Καλή
Ο φερόμενος
επί του οχήματος
εξοπλισμός,
κατά το χρόνο
της κατάσχεσής
του

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------346. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 2122.7-3/29962/2020 της 21/30.5.2020 «Διάθεση ενός κατασχεμένου
οχήματος στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυψη αναγκών του»
(Β΄ 2071)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 38 του
ν. 4509/2017 (Α΄ 201),
β) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 72),
γ) του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84),
δ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «…Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία…» (Α΄ 114),
ε) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26), όπως ισχύει.
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2. Την από 08-05-2020 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
3. Την από 13-07-2019 έκθεση κατάσχεσης, στο πλαίσιο της διενεργούμενης
προανάκρισης για παράβαση των διατάξεων του ν. 4251/2014 «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80).
4. Το αριθμ. 882/07-04-2020 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών.
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής του,
αποφασίζουμε:
1. Τη διάθεση στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή του χερσαίου μέσου που
περιγράφεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Την ένταξη του χερσαίου μέσου στη δύναμη των επιχειρησιακών μέσων του
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΣΟΥ
Κατασκευαστήςμοντέλο
Κυβισμός

Καύσιμο

AUDI A3

Πετρέλαιο

1.968 cc

Τόπος
φύλαξης

ΚΛ Πάτρας

Αριθμός
πλαισίου

WAUZZZ8P55A118742

Κατάσταση
μέσου

Καλή

Αριθμός
αναγνώρισης
κινητήρα

Ανεξακρίβωτος

Λοιπός
εξοπλισμός

Aσημί

Θέσεις
επιβατών

Πέντε (05)

2005

Διανυθέντα
χλμ.

Αδιευκρίνιστα

Χρώμα
Έτος
κατασκευής

Ο φερόμενος
επί του οχήματος
εξοπλισμός,
κατά το χρόνο
της κατάσχεσής
του

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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----------.---------347. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 2122.7-3/29966/2020 της 21/30.5.2020 «Διάθεση ενός κατασχεμένου
οχήματος στο Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. για κάλυψη αναγκών του» (Β΄ 2074)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.
4509/2017 (Α΄201).
β) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 (Α΄61), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (Α΄72).
γ) Του άρθρου τεσσαρακοστό τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84).
δ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).
ε) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄26), όπως ισχύει.
2. Την από 08-05-2020 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
3. Την από 04-08-2019 Έκθεση κατάσχεσης, στο πλαίσιο της διενεργούμενης
προανάκρισης για παράβαση των διατάξεων του ν. 4251/2014 «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄80).
4. Το υπ΄ αρ. 882/07-04-2020 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών.
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., με σκοπό την
αποτελεσματική άσκηση της αποστολής του, αποφασίζουμε:
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1. Τη διάθεση στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή του χερσαίου μέσου που
περιγράφεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Την ένταξη του χερσαίου μέσου στη δύναμη των επιχειρησιακών μέσων του
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ –
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΣΟΥ
Κατασκευαστήςμοντέλο
Κυβισμός

Καύσιμο

OPEL ZAFIRA

Πετρέλαιο

1.686 cc

Τόπος
φύλαξης

ΚΛ Πάτρας

Αριθμός
πλαισίου

W0L0AHM75A2034297

Κατάσταση
μέσου

Καλή

Αριθμός
αναγνώρισης
κινητήρα

Ανεξακρίβωτος

Λοιπός
εξοπλισμός

Μαύρο

Θέσεις
επιβατών

Πέντε (05)

2009

Διανυθέντα
χλμ.

Αδιευκρίνιστα

Χρώμα
Έτος
κατασκευής

Ο φερόμενος
επί
του
οχήματος
εξοπλισμός,
κατά το χρόνο
της κατάσχεσής
του

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------348. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 2122.7-3/29969/2020 της 21/30.5.2020 «Διάθεση της κατασχεμένου
οχήματος στο Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. για κάλυψη αναγκών του» (Β΄ 2074)
Έχοντας υπόψη:
1. Της διατάξεις:
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α) Της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και της διατάξεις»
(Α΄61), της αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4509/2017 (Α΄201).
Β) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 (Α΄61), της αντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της διατάξεις» (Α΄72).
Γ) Του άρθρου τεσσαρακοστό τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και της κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84).
Δ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).
Ε) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄26), της ισχύει.
2. Την από 08-05-2020 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
3. Την από 07-01-2019 Έκθεση κατάσχεσης, στο πλαίσιο της διενεργούμενης
προανάκρισης για παράβαση των διατάξεων του ν. 4251/2014 «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄80).
4. Το υπ΄ αρ. 714/27-03-2020 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών.
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με σκοπό την
αποτελεσματική άσκηση της αποστολής του, αποφασίζουμε:
1. Τη διάθεση στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή του χερσαίου μέσου που
περιγράφεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Την ένταξη του χερσαίου μέσου στη δύναμη των επιχειρησιακών μέσων του
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του
σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ –
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΣΟΥ
Κατασκευαστήςμοντέλο

Καύσιμο

FIAT PUNTO
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Βενζίνη

Κυβισμός

1.368 cc

Τόπος
φύλαξης

ΚΛ Πάτρας

Αριθμός
πλαισίου

ZFA19900000952436

Κατάσταση
μέσου

Καλή

Αριθμός
αναγνώρισης
κινητήρα

350A1000

Λοιπός
εξοπλισμός

Χρώμα

Μαύρο

Θέσεις
επιβατών

Πέντε (05)

Έτος κατασκευής

2013

Διανυθέντα
χλμ.

Αδιευκρίνιστα

Ο φερόμενος επί
του
οχήματος
εξοπλισμός, κατά
το χρόνο της
κατάσχεσής του

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------349. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.18044/575 της 25/30.5.2020
«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 COVID-19» (Β΄ 2076)
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), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
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) και
της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
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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. Την υπ΄ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26-3-2020 κοινή απόφαση (Β΄ 1044) των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ΄ αρ. Α.1074/02.04.2020 (Β΄ 1159) απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄ αρ. 1085/14.04.2020 (Β΄ 1388)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
8. Το υπ΄ αρ. 18052/1030/12.5.2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
βάσει της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον
Κρατικό Προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό των ασφαλιστικών ταμείων έτους
2020, δεδομένου ότι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών περιόδου
Μαρτίου θα καταβληθεί εντός του έτους, η δε προκαλούμενη μείωση εσόδων στον
ετήσιο π/υ 2020 των ασφαλιστικών ταμείων λόγω παράτασης καταβολής δόσεων
ρύθμισης εργοδοτών, έχει ήδη εκτιμηθεί στην υπ΄ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26-32020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, όπως ισχύει, και έχει ήδη συμπεριληφθεί στα επικαιροποιημένα μεγέθη
του ΜΠΔΣ του Κοινωνικού Π/Υ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός
Μαρτίου 2020
1. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, οι τρέχουσες
ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Μαρτίου 2020, για το διάστημα έως
την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων
εργασίας σε εφαρμογή της περ. α΄ της υποπαρ. Α της παρ. 2 του άρθρου ενδέκατου,
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και ισχύει, απαιτητών έως 30/4/2020, και έως
10/4/2020 σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού υπαγόμενου στην ασφάλιση του
πρώην ΝΑΤ, δύναται να καταβληθούν έως 31/10/2020, 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
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Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών), μηνός Μαρτίου 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. Α της παρ. 2 του άρθρου ενδέκατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και
ισχύει, καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των προβλεπόμενων στην παρ. 1
προθεσμιών.
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 30/4/2020 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.
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 αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 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.
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.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που
πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι
υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
ΚΑΔ
01.19.2
ανθέων

ΚΛΑΔΟΣ
Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων

01.29

Άλλες πολυετείς καλλιέργειες

01.30

Πολλαπλασιασμός των φυτών

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων
μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)

ζώων

(αλεπούς,

μινκ,

01.49.3
Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων
ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
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 διατίθενται 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
ποτών

Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων

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
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13.20

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.30

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

13.91
κροσέ

Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης

13.92
Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών,
εκτός από ενδύματα
13.93
13.94
διχτυών

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και

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

τεχνικών

και

βιομηχανικών

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
κροσέ

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης

15.11
γουναρικών

Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή

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 χαρτιού και χαρτονιού και
εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
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
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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
επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
20.41.4

και

παρόμοιων

Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών

20.42
Παραγωγή
καλλωπισμού

αρωμάτων

20.51

Παραγωγή εκρηκτικών

20.53

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

και

παρασκευασμάτων

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
μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

ηλεκτρονικών

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
ειδών

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών

32.20

Κατασκευή μουσικών οργάνων

32.30

Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.40

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

32.50
προμηθειών

Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και

32.99

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

33.11

Επισκευή μεταλλικών προϊόντων
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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
διαστημόπλοιων

και

συντήρηση

αεροσκαφών

και

33.17

Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών

33.19

Επισκευή άλλου εξοπλισμού

33.20
εξοπλισμού

Εγκατάσταση

βιομηχανικών

μηχανημάτων

και

35.30

Παροχή ατμού και κλιματισμού

41.10

Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων

41.20

Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη

42.99

Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.

43.11

Κατεδαφίσεις

43.12

Προετοιμασία εργοτάξιου

43.13

Δοκιμαστικές γεωτρήσεις

43.21

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

43.22
Υδραυλικές
θέρμανσης και ψύξης

και

κλιματιστικές

εγκαταστάσεις

43.29

Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

43.31

Επιχρίσεις κονιαμάτων

43.32

Ξυλουργικές εργασίες

43.33

Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων

43.34

Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων

43.39
τελειώματος
43.91

Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και
Δραστηριότητες κατασκευής στεγών

43.99
π.δ.κ.α.

Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

45.11
οχημάτων

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων

45.19

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.31
Χονδρικό
μηχανοκίνητων οχημάτων

εμπόριο
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μερών

και

εξαρτημάτων

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
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
λουλουδιών και φυτών
46.11.19.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών
και δερμάτων
46.11.19.26 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
υφαντικών ινών
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 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
τσαγιού και καφέ
46.17.11.25 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
τυποποιημένων ειδών διατροφής
46.17.12
ποτών

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση

46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων
46.19
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
διαφόρων ειδών
46.22

Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών

46.24
Χονδρικό
κατεργασμένου δέρματος

εμπόριο

δερμάτων,

προβιών

και

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
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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
μπαχαρικών

Χονδρικό

εμπόριο

καφέ,

τσαγιού,

κακάου

και

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

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών

46.41

Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

46.42

Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

46.43

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

46.44
Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και
υλικών καθαρισμού
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 υπολογιστών,
περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
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
γραφείου

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού

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)

299

47.23
Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε
εξειδικευμένα καταστήματα
47.24
Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών
ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.25

Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.29
Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων 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
εξειδικευμένα καταστήματα

αθλητικού

εξοπλισμού

47.65
Λιανικό εμπόριο
εξειδικευμένα καταστήματα

παιχνιδιών

κάθε

47.71
Λιανικό
καταστήματα

ενδυμάτων

σε

εμπόριο

είδους

σε
σε

εξειδικευμένα

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
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47.76
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων,
λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε
εξειδικευμένα καταστήματα
47.77
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε
εξειδικευμένα καταστήματα
47.78
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε
εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο καύσιμου
πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας
(47.78.85)
47.79
Λιανικό
καταστήματα

εμπόριο

μεταχειρισμένων

ειδών

σε

47.81
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε
υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.82
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.89
και αγορές

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους

47.99
Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων
πάγκων ή αγορών
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

49.42

Υπηρεσίες μετακόμισης

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

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24

Διακίνηση φορτίων

52.29
Άλλες
δραστηριότητες
55.10

υποστηρικτικές

προς

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
301

τη

μεταφορά

55.20
διαμονής

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης

55.30
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα
αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90

Άλλα καταλύματα

56.10
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών
μονάδων εστίασης
56.21
εκδηλώσεις

Δραστηριότητες

υπηρεσιών

τροφοδοσίας

για

56.29
Άλλες 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

58.21

Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

58.29

Έκδοση άλλου λογισμικού

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
τηλεοπτικών εκπομπών
61.90
62.01
συστημάτων

τηλεοπτικού

προγραμματισμού

και

Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δραστηριότητες

προγραμματισμού

ηλεκτρονικών

62.02
Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές
62.03

Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

62.09
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας
και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
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63.11
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς
δραστηριότητες
63.12

Δικτυακές πύλες (webportals)

63.91

Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

63.99

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

68.10

Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων

68.20
ακινήτων
68.31
68.32
σύμβασης
69.10

Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων
Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει
Νομικές δραστηριότητες

69.20
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και
λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών, εκτός από
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
δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

και

συναφείς

71.20

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

72.11

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72.19
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές
επιστήμες και τη μηχανική
72.20
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες
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
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες π.δ.κ.α.
75.00

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77.11
Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών
μηχανοκίνητων οχημάτων
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77.12

Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.21
Ενοικίαση
αθλητικών ειδών
77.22

και

εκμίσθωση

ειδών

αναψυχής

και

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή
οικιακής χρήσης
77.31
εξοπλισμού

Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και

77.32
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού
κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού
77.33
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού
γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
77.34
μεταφορών

Ενοικίαση

και

εκμίσθωση

εξοπλισμού

πλωτών

77.35
μεταφορών

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών

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

78.20

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης

78.30

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού

79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και
συναφείς δραστηριότητες
80.10

Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

80.20

Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας

80.30

Δραστηριότητες έρευνας

81.10
Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών
Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
(καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κ.λπ.)
81.21

Γενικός καθαρισμός κτιρίων

81.22
Άλλες δραστηριότητες
βιομηχανικού καθαρισμού

καθαρισμού

κτιρίων

81.29

Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού

81.30

Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

82.11

Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
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και

82.19
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και
άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
82.20

Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

82.91
Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων
οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών
82.92

Δραστηριότητες συσκευασίας

82.99
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις
επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
84.12
Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή
περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών
υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση
84.13
Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και
συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων
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
επαγγελμάτων

άσκησης

γενικών

ιατρικών

86.22
Δραστηριότητες
επαγγελμάτων

άσκησης

ειδικών

ιατρικών

86.23

Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90

Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

87.10
Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή
καταλύματος
87.20
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για
άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
87.30
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
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87.90
Άλλες
καταλύματος

δραστηριότητες

φροντίδας

με

παροχή

88.10
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή
καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

88.99
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
90.01
90.02
θεάματος
90.03

Τέχνες του θεάματος
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του
Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04
Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς
δραστηριότητες
91.01

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων
πόλων έλξης επισκεπτών
91.04
Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και
φυσικών βιοτόπων
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
θεματικών πάρκων
93.29

πάρκων

αναψυχής

και

άλλων

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.11
Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών
οργανώσεων
94.12

Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων

94.91

Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων

94.99

Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.

95.11
Επισκευή
περιφερειακού εξοπλισμού

ηλεκτρονικών

υπολογιστών

και

95.12

Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

95.21

Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
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95.22
Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού
σπιτιού και κήπου
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

96.01
Πλύσιμο
και
(στεγνό)
κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
96.02
αισθητικής
96.04

καθάρισμα

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

96.09
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
π.δ.κ.α., εκτός από 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 OnlineMedia) που
τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά
την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και
ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν
εντός ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων,
όπως και εντός των αερολιμένων της επικράτειας
Καταστήματα
λιανικής
πώλησης
τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών.
----------.----------

350. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 6500/1/23 της 29/30.5.2020 «Τρόπος
επανέναρξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Σχολών της Αστυνομικής και της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους»
(Β΄ 2082)
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90),
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. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ε. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ζ. της υπ΄ αρ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 3009),
η. 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 «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), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε αρχικώς με την υπ΄ αρ.
Δ1α/ ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
«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) και εκ νέου εν
μέρει με την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/5.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της 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 Δ1α/
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ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και
επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» (Β΄ 1699).
θ. της υπ΄ αρ. 60720/Ζ1/21.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας «Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την
προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους.» (Β΄ 1971).
2. Την από 11.5.2020 εισήγηση της 46ης συνεδρίασης και την από 15.5.2020
εισήγηση της 48ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων
Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα
για την επαναλειτουργία των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των
φοιτητικών εστιών.
3. Το γεγονός ότι απαιτείται να ρυθμιστούν ζητήματα σχετικά με την επανέναρξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
4. Την από 29.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπ΄ αρ. 8000/1/2020/58-α από 28.5.2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 4270/2014, Α΄143, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017, Α΄110), σύμφωνα με την
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Σχολών της Αστυνομικής και της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους, η
οποία είχε επιβληθεί ως έκτακτο μέτρο προστασίας κατά του κινδύνου διασποράς της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Τα μαθήματα (θεωρητικά και πρακτικά)/ασκήσεις εκπαιδευτικές βολές/τελετές
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων όλων των Σχολών της
Αστυνομικής Ακαδημίας, των οποίων απαιτείται η φυσική παρουσία των
δοκίμων/σπουδαστών και τα οποία δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν με μέσα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
β) Η διενέργεια πάσης φύσεως εξετάσεων/διαγωνισμών/αξιολογήσεων, για τις οποίες
κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των δοκίμων/σπουδαστών/εξεταζομένων και οι
οποίες δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν με προφορική ή γραπτή εξέταση/ατομική ή
ομαδική εργασία εξ αποστάσεως.
γ) Οι παρουσιάσεις των ατομικών-ομαδικών εργασιών, για τις οποίες κρίνεται
απαραίτητη η φυσική παρουσία των δοκίμων/σπουδαστών, ενώπιον των αρμοδίων για
την αξιολόγηση Επιτροπών, και οι οποίες δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν εξ
αποστάσεως.
δ) Οι εκπαιδεύσεις-σεμινάρια στην ημεδαπή, που απαιτούν τη φυσική παρουσία των
εκπαιδευομένων και δεν δύναται να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως.
Άρθρο 2
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1. Σε κάθε στάδιο των εκπαιδευτικών διαδικασιών και διαδικασιών εξετάσεων που
κρίνεται απαραίτητη η φυσική παρουσία και ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων,
όπως για την παρακολούθηση μαθημάτων, την πρακτική άσκηση εκπαιδευτικών βολών
και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις και στα
εκπαιδευτικά προγράμματα δύνανται να διαμένουν σε χώρους των Σχολών της
Αστυνομικής και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ως εξής:
A. Αστυνομική Ακαδημία:
α) Στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, ένα (1) άτομο ανά θάλαμο.
β) Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας ένα (1)
άτομο ανά θάλαμο.
γ) Στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας ένα (1) άτομο ανά θάλαμο.
δ) Στη Σχολή Αστυφυλάκων:
δα) για το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.) Κομοτηνής ένα (1) άτομο ανά
θάλαμο,
δβ) για το Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου ένα (1) άτομο ανά θάλαμο,
δγ) για το Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου εννέα (9) άτομα ανά θάλαμο εξήντα πέντε (65)
τετραγωνικών μέτρων.
B. Πυροσβεστική Ακαδημία:
Στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προβλέπεται η διαμονή και σίτιση μόνο
για τους δόκιμους του Α΄ έτους της Σχολής Αξιωματικών και για τα πρώτα δύο (2) έτη
της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας και δύνανται να διαμένουν στους χώρους
αυτών, ως εξής:
α) Στη Σχολή Αξιωματικών δύνανται να διαμένουν τρεις (3) δόκιμοι, ανά θάλαμο
εικοσιπέντε (25) τετραγωνικών μέτρων.
β) Στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας ΠΣ δύνανται να διαμένουν τέσσερις (4)
δόκιμοι, ανά θάλαμο τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων.
2. Στα μαθήματα που απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων, αλλά και
κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι δόκιμοι της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Αξιωματικών Π.Σ. και της Σχολής
Πυροσβεστών Π.Σ., δύνανται να σιτίζονται σε χώρους των αντίστοιχων Σχολών, ως
εξής:
α) Στη Σχολή Αξιωματικών σε αίθουσα διακοσίων πενήντα (250) τετραγωνικών
μέτρων, η σίτιση θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής.
β) Στη Σχολή Αστυφυλάκων:
βα) για το Τ.Δ.Α. Κομοτηνής σε αίθουσα χιλίων τετρακοσίων (1.400) τετραγωνικών
μέτρων για εκατόν πενήντα δύο (152) δοκίμους,
ββ) για το Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου σε αίθουσα πεντακοσίων τριάντα έξι (536)
τετραγωνικών μέτρων για εβδομήντα εννέα (79) δοκίμους,
βγ) για το Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου σε αίθουσα διακοσίων εβδομήντα (270) τετραγωνικών
μέτρων για εβδομήντα εννέα (79) δοκίμους.
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γ) Στη Σχολή Αξιωματικών Π.Σ., δύνανται να σιτίζονται οι δόκιμοι του Α΄ έτους και
η σίτιση θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής, σε αίθουσα εξήντα δύο (62)
τετραγωνικών μέτρων.
δ) Στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας Π.Σ., δύνανται να σιτίζονται όλοι οι
δόκιμοι και η σίτιση θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής, σε αίθουσα τριακοσίων
είκοσι (320) τετραγωνικών μέτρων.
Άρθρο 3
1. Κατά τη λειτουργία των Σχολών, με ευθύνη του εκάστοτε Διοικητή, τηρούνται
αυστηρά όλα τα μέτρα προφύλαξης για την αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, (αποστάσεις μεταξύ των εκπαιδευομένων, χρήση αλκοολούχου
αντισηπτικού υγρού, φυσικός εξαερισμός αιθουσών κ.λπ.), με βάση πάντοτε τα
οριζόμενα στις αποφάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και
τις υποδείξεις των Υγειονομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Πυροσβεστικού Σώματος, κατά περίπτωση. Ενδεικτικά, λαμβάνεται μέριμνα για:
α) να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ
των εκπαιδευόμενων/ εξεταζόμενων σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας/εξέτασης.
β) να διενεργούνται σε υπαίθριους χώρους τα μαθήματα που απαιτείται η φυσική
παρουσία και η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων, εφόσον η φύση του
διδασκόμενου μαθήματος και οι εκάστοτε συνθήκες το επιτρέπουν, με τήρηση
απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των
εξεταζόμενων,
γ) τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και, όπου δεν είναι δυνατό αυτό, τη
χρήση κλιματιστικών, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,
δ) την απαγόρευση χρήσης ανεμιστήρων,
ε) την αποφυγή συγχρωτισμού,
στ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, με χρήση νερού και σαπουνιού
ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),
ζ) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων, σύμφωνα με τις οδηγίες
του Ε.Ο.Δ.Υ. και
η) την απαγόρευση λειτουργίας χώρων αναψυχής.
2. Σε περίπτωση κρούσματος κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών διαδικασιών ή των
εξετάσεων, θα εφαρμοστούν οι σχετικές οδηγίες και το πρωτόκολλο διαχείρισης του
Ε.Ο.Δ.Υ.
----------.----------
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351. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αριθμ. 1881/29.5.2020 της 30/30.5.2020 «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού
περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο
πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2084)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 60 του ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την
τουριστική ανάπτυξη» (Α΄ 101).
β. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο» (A΄ 112).
γ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α΄181).
δ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α΄148).
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).
ζ. Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90).
η. Της υπ΄ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
2. Την έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών
επιχειρήσεων από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19, στην 60η Συνεδρίασή της, την «21η Μαΐου 2020».
Η μέσα σε «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Υγείας - Τουρισμού Αριθμ. 8958 της 15/16.6.2020 «Τροποποίηση
της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα
υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορω νοϊού COVID-19”
(Β’ 2084)» (Β΄ 2370). Με το δε ακροτελεύτιο εδ. αυτής ορίστηκε ότι «Κατά τα
λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 (Β’ 2084) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού.»
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 8025/29-5-2020 εισήγηση της
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - ορισμοί
1. Ορίζουμε ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των τουριστικών
επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), τα οποία λειτουργούν
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συμπληρωματικά και κατισχύουν κατά περίπτωση των ισχυόντων όρων λειτουργίας
των επιχειρήσεων αυτών.
2. Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
α) Μέσα Ατομικής Προστασίας (εφεξής ΜΑΠ): μάσκα (απλή χειρουργική ή
πάνινη/υφασμάτινη), γάντια μιας χρήσης. Ειδικά για το προσωπικό της υπηρεσίας
υποδοχής, μπορεί να γίνεται χρήση προσωπείου/ασπίδας προσώπου.
β) Βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού - COVID-19: υγιεινή χεριών,
χρήση αντισηπτικών, αποφυγή χειραψιών, τήρηση σωματικών αποστάσεων, αποφυγή
επαφής των χεριών με το πρόσωπο και εν γένει τήρηση μέτρων προσωπικής και
αναπνευστικής υγιεινής.
γ) Διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19: η διαδικασία που περιγράφεται στο
Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
δ) Βιβλίο συμβάντων - COVID-19: βιβλίο (μη θεωρημένο), το οποίο περιλαμβάνει
την καταγραφή περιστατικών που συνδέονται με την πρόληψη ή αντιμετώπιση πιθανού
κρούσματος
ε) Προσωπικό του τουριστικού καταλύματος: το σύνολο των απασχολούμενων,
συμπεριλαμβανομένων όσων πραγματοποιούν πρακτική άσκηση.
3. Τα πρωτόκολλα εφαρμόζονται έως 31.12.2020, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και περιλαμβάνονται στα οικεία
Παραρτήματα της απόφασης αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Άρθρο 2
Ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα
1. Για τα ξενοδοχεία της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4276/2014 εφαρμόζεται το Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
2. Για τις λοιπές κατηγορίες καταλυμάτων (πλην των οργανωμένων τουριστικών
κατασκηνώσεων) εφαρμόζεται το Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του καταλύματος.
«2Α. Ειδικά για τους Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων της υποπερ. γγ’ της περ. α’ της παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 4276/ 2014 (Α’ 155), ισχύουν επιπρόσθετα τα εξής μέτρα:
α. Απαγορεύεται η λειτουργία του καθιστικού – χώρου τραπεζαρίας για άλλες
δραστηριότητες και του χώρου κοινόχρηστης κουζίνας (παρ. 2 και 4 του άρθρου 3 της
με αριθμό 26036/2014 ΥΑ – ΦΕΚ Β’ 3510).
β. Ο χώρος πλυντηρίου-στεγνωτηρίου και σιδερωτηρίου για χρήση των πελατών, ο
χώρος με θυρίδες φύλαξης αποσκευών με πρόσβαση στο χώρο της υποδοχής, ο χώρος
καθαρισμού στον οποίο θα περιλαμβάνονται είδη καθαρισμού και παροχή νερού για
καθαριότητα με αντίστοιχο νεροχύτη πρέπει να καθαρίζονται και να ακολουθείται
αερισμός του χώρου καθώς και να λειτουργούν βάσει προγράμματος και με τρόπο που
να μην δημιουργείται συνωστισμός (τήρηση αποστάσεων τουλάχιστον 1,5 μ. ανά
άτομο).
γ. Ως προς τα υπνοδωμάτια – κοιτώνες, η δυναμικότητά τους περιορίζεται στο 50%
και τηρείται υποχρεωτικά απόσταση 1,5μ μεταξύ των κλινών.
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δ. Κατά την είσοδο στον Ξενώνα Φιλοξενίας Νέων πραγματοποιείται θερμομέτρηση
και συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο υγείας.».
Η παρ. 2Α προστέθηκε με την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Υγείας Τουρισμού Αριθμ. 8958 της 15/16.6.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα
υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορω νοϊού COVID-19”
(Β’ 2084)» (Β΄ 2370). Με το δε ακροτελεύτιο εδ. αυτής ορίστηκε ότι «Κατά τα
λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 (Β’ 2084) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού.»
3. Για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ) της υποπερ. ββ΄ της
περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 εφαρμόζεται το Παράρτημα ΙΙ, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
4. Τα τουριστικά και ναυλομεσιτικά γραφεία λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο, ενδεικτικά, αναφορικά με την τήρηση αποστάσεων σε κλειστούς
χώρους, τη χρήση ΜΑΠ, την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της
ηλεκτρονικής/ τηλεφωνικής πληροφόρησης με συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες.
5. Τα τουριστικά γραφεία και Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών
(ΤΕΟΜ) που εκμεταλλεύονται τουριστικά λεωφορεία κλειστού ή/και ανοικτού τύπου,
λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενδεικτικά, αναφορικά με τον
μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επιβατών και τη χρήση των ΜΑΠ και επιπλέον:
- Ενημερώνονται σχετικά με την επιδημία του COVID-19 και παρέχουν καθοδήγηση
στο προσωπικό τους για την αναγνώριση των σημείων και συμπτωμάτων.
- Το προσωπικό ενημερώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη σχολαστική
τήρηση των μέτρων υγιεινής, τις τεχνικές πλυσίματος χεριών, την ορθή χρήση των
ΜΑΠ, τις περιπτώσεις χρήσης αντισηπτικών, την αποφυγή επαφής με ασθενείς που
έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού, την κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.
- Το προσωπικό ενημερώνεται σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες για τη
διαχείριση ύποπτου κρούσματος -όταν ένας ταξιδιώτης στο λεωφορείο εμφανίζει
σημεία και συμπτώματα ενδεικτικά της λοίμωξης COVID-19-, για την παροχή
βοήθειας και για σωστή επιλογή και χρήση των Μ.Α.Π., σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ.
- Αναπτύσσουν γραπτό σχέδιο για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19,
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
- Μεριμνούν για την επάρκεια στις ποσότητες αντισηπτικών, απολυμαντικών, μέσων
προστασίας και ειδών καθαρισμού.
- Στην είσοδο των τουριστικών λεωφορείων υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά.
- Συνιστάται η τοποθέτηση ειδικού διαφανούς διαχωριστικού πετάσματος μεταξύ του
οδηγού και των επιβατών (plexiglass ή άλλο ομοιογενές υλικό επαρκούς πάχους και
ανθεκτικότητας) και η πόρτα του οδηγού παραμένει κλειστή.
- Για την περίπτωση των ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου,
προηγείται αυστηρά η αποβίβαση και στη συνέχεια ακολουθεί η επιβίβαση.
- Συνιστάται η χρήση γαντιών από τον οδηγό κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων,
καθώς και σε άλλες διαδικασίες που απαιτούν να αγγιχθούν επιφάνειες εξοπλισμού που
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χρησιμοποιούνται από πολλά άτομα και εφόσων δεν υπάρχει κοντά εγκατάσταση για
πλύσιμο χεριών ή σταθμός με αντισηπτικά.
- Συνιστάται ο συνεχής φυσικός αερισμός των τουριστικών λεωφορείων. Στην
περίπτωση οχημάτων με μη ανοιγόμενα παράθυρα όπου χρησιμοποιείται κλιματισμός,
πρέπει να απενεργοποιείται η επανακυκλοφορία του αέρα.
- Σχολαστική και πλήρης απολύμανση μετά από κάθε μεταφορά ή μετά το τέλος της
βάρδιας. Συνιστάται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου, ο καθαρισμός με αντισηπτικό
των επιφανειών και των σημείων συχνής επαφής εντός των οχημάτων (πχ.
χειρολισθήρες).
6. Τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο, ενδεικτικά αναφορικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό
επιβατών, τη χρήση ΜΑΠ και την τήρηση αποστάσεων και επιπλέον απαιτείται
καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων μεταξύ των χρήσεων από διαφορετικούς
πελάτες.
7. Για τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων
οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων
μεταξύ των χρήσεων από διαφορετικούς πελάτες.
«8. Οι Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού Θερμαλισμού, λειτουργούν ως εξής:
Α. Όσον αφορά τους ξενοδοχειακούς χώρους (δωμάτια, εστιατόρια, κοινόχρηστοι
χώροι κ.λπ.) που τυχόν διαθέτουν η μονάδα ιαματικής θεραπείας ή το κέντρο ιαματικού
τουρισμού – θερμαλισμού εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρούσα για τα
ξενοδοχεία.
Β. Για τις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού
Θερμαλισμού ισχύουν τα εξής μέτρα:
αα. Ελάττωση του αριθμού των προσερχομένων στο 50% της προβλεπόμενης
δυναμικότητας της μονάδας.
ββ. Υποχρεωτική αυξημένη παρουσία Ιατρικού προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια
λειτουργίας.
γγ. Κατά την προσέλευση, πραγματοποιείται θερμομέτρηση και συμπληρώνεται
ερωτηματολόγιο υγείας. Συνιστάται η πραγματοποίηση μοριακού τεστ (τις τελευταίες
72 ώρες).
δδ. Η χρήση των εγκαταστάσεων ιαματικής θεραπείας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν
ραντεβού.
Γ. Ως προς τις δεξαμενές ιαματικής θεραπείας ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα:
αα. Ποιότητα ιαματικών πόρων
• Ανάλογα με το είδος (τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά) του αναγνωρισμένου
ιαματικού πόρου, νερού εφαρμόζεται η κατάλληλη μέθοδος απολύμανσης (χλωρίωση,
οζόνωση, κ.λπ.). Εφόσον η εφαρμογή της απολύμανσης δεν είναι εφικτή, ή δεν
εφαρμόζεται λόγω των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών του ιαματικού πόρου,
θα πρέπει υποχρεωτικά να αυξηθεί κατά 100% τουλάχιστον η συχνότητα ανανέωσης
του νερού.
• Αύξηση της συχνότητας μικροβιολογικού ελέγχου κατά 100% τουλάχιστον.
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• Αύξηση της συχνότητας ανανέωσης του νερού κατά 100% τουλάχιστον.
ββ. Μέτρα ανάλογα με το είδος της δεξαμενής
i) Ατομικές μπανιέρες/μπανιέρες υδρομασάζ – ευρισκόμενες σε διακριτούς
εσωτερικούς χώρους. Μετά από κάθε χρήση καθαρίζονται, απολυμαίνονται και
επαναπληρούνται με καθαρό ιαματικό πόρο για τον επόμενο πελάτη. Απαιτείται
επιπλέον αναμονή μίας ώρας για αερισμό μεταξύ διαδοχικών χρήσεων.
ii) Ατομικές μπανιέρες/μπανιέρες υδρομασάζ – ευρισκόμενες ανά δύο (2) σε
διακριτούς εσωτερικούς χώρους. Μετά από κάθε χρήση καθαρίζονται, απολυμαίνονται
και επαναπληρούνται με καθαρό ιαματικό πόρο για τον επόμενο πελάτη. Απαιτείται
επιπλέον αναμονή μίας ώρας για αερισμό μεταξύ διαδοχικών χρήσεων.
iii) Οικογενειακοί λουτήρες, διαστάσεων από 5m2 έως 20m2 . Για τη χρήση τους
απαιτείται τεκμηρίωση ότι πρόκειται για άτομα της ιδίας οικογένειας που
συγκατοικούν. Μετά από κάθε χρήση καθαρίζονται, απολυμαίνονται και
επαναπληρούνται με καθαρό ιαματικό πόρο για τον επόμενο πελάτη. Απαιτείται
επιπλέον αναμονή μιας ώρας για αερισμό μεταξύ διαδοχικών χρήσεων.
iv) Ομαδικές δεξαμενές (εσωτερικές και εξωτερικές), διαστάσεων από 21m2 έως
75m2 (με ρυθμό ανανέωσης του φυσικού πόρου 1 – 4 ώρες). Ανάλογα την περίπτωση,
μετά το κλείσιμο της βάρδιας καθαρίζονται, απολυμαίνονται και επαναπληρούνται με
καθαρό ιαματικό πόρο για την επόμενη ημέρα. Ο μέγιστος αριθμός λουομένων που
μπορεί να βρίσκεται κάθε στιγμή εντός δεξαμενής καθορίζεται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Κεφ. Β.4.1. της υπ’ αριθμ. Δ1δ/ΓΠοικ.32179/22.5.2020 εγκυκλίου
του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ ΨΞΧΒ465ΦΥΟ-ΧΥΙ), ήτοι για τις εξωτερικές
δεξαμενές 1 λουόμενος για κάθε 5 τ.μ. επιφάνειας ύδατος και για τις εσωτερικές
δεξαμενές 1 λουόμενος για κάθε 10 τ.μ. επιφάνειας ύδατος.
v) Ομαδικές δεξαμενές (εσωτερικές και εξωτερικές), διαστάσεων 76m2 και άνω (με
ρυθμό ανανέωσης του φυσικού πόρου 2 – 8 ώρες). Ανάλογα την περίπτωση, μετά το
κλείσιμο της βάρδιας καθαρίζονται, απολυμαίνονται με καθαρό ιαματικό πόρο και
επαναπληρούνται για την επόμενη ημέρα. Ο μέγιστος αριθμός λουομένων που μπορεί
να βρίσκεται κάθε στιγμή εντός δεξαμενής καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Κεφ. Β.4.1. της υπ’ αριθμ. Δ1δ/ΓΠοικ.32179/22.5.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου
Υγείας (ΑΔΑ ΨΞΧΒ465ΦΥΟ-ΧΥΙ), ήτοι για τις εξωτερικές δεξαμενές 1 λουόμενος
για κάθε 5 τ.μ. επιφάνειας ύδατος και για τις εσωτερικές δεξαμενές 1 λουόμενος για
κάθε 10 τ.μ. επιφάνειας ύδατος.
vi) SPA, SAOUNA λειτουργούν ατομικά ή με άτομα της ιδίας οικογένειας. Μετά από
κάθε χρήση καθαρίζονται, απολυμαίνονται και επαναπληρούνται με καθαρό ιαματικό
πόρο για τον επόμενο πελάτη. Απαιτείται επιπλέον αναμονή μίας ώρας για αερισμό
μεταξύ διαδοχικών χρήσεων.
vii) Εισπνοθεραπεία, Ρινοθεραπεία: Συνιστάται να αποφεύγεται. Σε ειδικές
περιπτώσεις, που θα τεκμηριώνονται με ιατρική γνωμάτευση, η λειτουργία επιτρέπεται
αυστηρά μόνον για το 50% της δυναμικότητας των θέσεων θεραπείας. Μετά από κάθε
χρήση καθαρίζονται, απολυμαίνονται και επαναπληρούνται με καθαρό ιαματικό πόρο
για τον επόμενο πελάτη. Απαιτείται επιπλέον αναμονή μίας ώρας για αερισμό μεταξύ
διαδοχικών χρήσεων.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και για κάθε διαδικασία απολύμανσης επιφανειών
απαιτείται επαφή διάρκειας ενός λεπτού (1΄) με αντιμικροβιακούς παράγοντες όπως:
διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου σε συγκέντρωση 0,1% (που προκύπτει από αραίωση
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1:50 της οικιακής χλωρίνης που είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 5%), αιθανόλη
70% και υπεροξείδιο του υδρογόνου 0,5%.
Το απολυμαντικό πρέπει να απλωθεί σε όλες τις επιφάνειες και να παραμείνουν υγρές
για τον απαιτούμενο χρόνο επαφής. Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου πρέπει να
παρασκευάζεται (προσθήκη προϊόντων χλωρίνης σε νερό) λίγο πριν την εφαρμογή.
Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της απολύμανσης θα πρέπει να εφαρμόζονται
κατάλληλα γάντια και κατά το τέλος του καθαρισμού ή της απολύμανσης θα πρέπει να
πλένονται τα χέρια σχολαστικά με σαπούνι και νερό (κατά τα οριζόμενα στην υπ’
αριθμ. Δ1γ/ΓΠοικ.19954/20.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας).
Δ. Για όλους τους χώρους της εγκατάστασης, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα
μέτρα:
α. Η υπ’ αριθμ. Δ1/Γ.Π.οικ.28953/7.5.2020 (ΑΔΑ ΨΗΙΚ465ΦΥΟ-3ΒΑ) εγκύκλιος
του Υπουργείου Υγείας για τις διαδικασίες απολύμανσης.
β. Η υπ’ αριθμ. Δ1/ΓΠοικ.32965/27.5.2020 (ΑΔΑ ΨΗΙΚ465ΦΥΟ-3ΒΑ) εγκύκλιος
του Υπουργείου Υγείας «Πρόληψης της νόσου των λεγεωνάριων στο πλαίσιο της
πανδημίας COVID-19».
γ. Υποχρεωτικώς σχολαστικό ντουζ πριν τη είσοδο στην δεξαμενή.
δ. Συνιστάται :
1) οι λουόμενοι να αποφεύγουν τη βύθιση της κεφαλής μέσα στο νερό,
2) οι ευπαθείς ομάδες να χρησιμοποιούν τις ατομικές μπανιέρες,
3) οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων να ενημερώνουν τους λουόμενους πριν της
είσοδό τους στη δεξαμενή σχετικά με ότι το νερό δεν υφίσταται κάποια επεξεργασία
και για αυτό πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες, προστατεύοντας και τους
ίδιους και τους συνλουόμενούς τους.
Ε. Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση/διοίκηση
της εγκατάστασης τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που
διέμειναν στο κατάλυμα - όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης,
στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) - ώστε να καθίσταται δυνατή η
επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να
ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Να δίδεται προσοχή στο Γενικό Κανονισμό περί
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και να έχουν ενημερωθεί όλοι οι
επισκέπτες ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.».
Η παρ. 8 προστέθηκε με την παρ. 3 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Υγείας Τουρισμού Αριθμ. 8958 της 15/16.6.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα
υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορω νοϊού COVID-19”
(Β’ 2084)» (Β΄ 2370). Με το δε ακροτελεύτιο εδ. αυτής ορίστηκε ότι «Κατά τα
λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 (Β’ 2084) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού.»
Άρθρο 3
Εκπαίδευση στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών
καταλυμάτων
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1. Η παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τα υγειονομικά πρωτόκολλα
των τουριστικών καταλυμάτων είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την ασφαλή και
νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
2. Η διαδικασία της πιστοποιημένης εκπαίδευσης τελεί υπό την ευθύνη του
Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο μπορεί να αναθέτει στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
Ελλάδας (ΞΕΕ) και συνεργαζόμενους φορείς την εκτέλεσή της.
Άρθρο 4
Σήμα Πιστοποίησης “Health First”
1. Θεσπίζεται Σήμα Πιστοποίησης με τον τίτλο “Health First”, το οποίο είναι
υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν
κατά το έτος 2020.
2. Το Σήμα αναρτάται σε εμφανές σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του
καταλύματος και αποδεικνύει ότι η επιχείρηση τηρεί τα πρωτόκολλα υγειονομικού
περιεχομένου, όπως αποτυπώνονται κατά περίπτωση στα Παραρτήματα I και ΙΙ.
3. Η κατάρτιση του πρωτοκόλλου υγειονομικού περιεχομένου για τα κύρια
ξενοδοχειακά καταλύματα και η χορήγηση του Σήματος διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά
μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής του ΞΕΕ. «Οι αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας / ΕΟΔΥ μπορούν να αντλούν τα υποχρεωτικά στοιχεία
επικοινωνίας για τον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου
κρούσματος και τον συνεργαζόμενο ιατρό ανάλογης ειδικότητας ή εμπειρίας, όπου
αυτό είναι εφικτό, ή πάροχο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγείας κάθε
καταλύματος μέσω web service.».
Το μέσα σε «» δεύτερο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Υγείας - Τουρισμού Αριθμ. 8958 της 15/16.6.2020
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Ειδικά
πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι
τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορω νοϊού
COVID-19” (Β’ 2084)» (Β΄ 2370). Με το δε ακροτελεύτιο εδ. αυτής ορίστηκε ότι
«Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 (Β’ 2084) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού.»
4. Για τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, το Σήμα χορηγείται από το Υπουργείο
Τουρισμού μετά από αίτηση της επιχείρησης, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του
(http://www.mintour.gov.gr/).
5. Το Σήμα αποτυπώνεται στο Παράρτημα ΙV, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης.
6. Για την έκδοση του Σήματος ενημερώνεται αυτόματα η Περιφερειακή Υπηρεσία
Τουρισμού, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας λειτουργεί το κατάλυμα.
7. Γ ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από την 20η Ιουνίου 2020.
Άρθρο 5
Αρμόδιες αρχές επιβολής κυρώσεων
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1. Αρμόδιες αρχές για την επιβολή του διοικητικού προστίμου, καθώς και του
διοικητικού μέτρου της αναστολής λειτουργίας για παραβάσεις των διατάξεων της
παρούσας είναι οι κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του
Υπουργείου Τουρισμού. Όπου στην παρούσα προβλέπεται το διοικητικό μέτρο της
αναστολής λειτουργίας, νοείται η διακοπή λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος
με τη σφράγισή του σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 7471/15.4.2019 απόφαση του Υπουργού
Τουρισμού «Διαδικασία σφράγισης τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών που
βρίσκονται εντός τουριστικών καταλυμάτων» (Β΄ 1479).
2. Αρμόδιες αρχές για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις διατάξεων που
προβλέπονται σε άλλες κανονιστικές πράξεις (και αναφέρονται στην παρούσα ως
«σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο») είναι οι ειδικώς οριζόμενες από τις
οικείες διατάξεις αρχές και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στην
κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 6
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 5 διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους
ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας και ενημερώνουν εγγράφως την οικεία
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κατά τη
διάρκεια των ελέγχων φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους
ταυτότητα ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.
2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των
αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς
λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.
Άρθρο 7
Επιβολή προστίμων
1. Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της οικείας
Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού για κάθε παράβαση των μέτρων που
προβλέπονται στην παρούσα. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ.
356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά
πρόστιμα και χρηματικές ποινές».
2. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τους όρους των ειδικών
πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, όπως αποτυπώνονται στα Παραρτήματα
της απόφασης αυτής, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της
οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, διοικητικό
πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και αναστολή
λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως
ενενήντα (90) ημέρες.
«3. Η κύρωση επιβάλλεται με βάση την κλιμάκωση που περιλαμβάνεται στον Πίνακα
ως εξής:
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Παράβαση των στοιχείων του ειδικού
υγειονομικού πρωτοκόλλου με αριθμό 1

Πρόστιμο 500 ευρώ

Παράβαση των στοιχείων του ειδικού
υγειονομικού πρωτοκόλλου με αριθμό 2

Πρόστιμο από 501 έως 1.000 ευρώ

Παράβαση των στοιχείων του ειδικού
υγειονομικού πρωτοκόλλου με αριθμό 3

Πρόστιμο από 1.001 έως 2.000 ευρώ

Παράβαση των στοιχείων του ειδικού
υγειονομικού πρωτοκόλλου με αριθμό 4

Πρόστιμο από 2.001 έως 3.000 ευρώ

Παράβαση:

Πρόστιμο από 3.001 έως 4.000 ευρώ

• των στοιχείων του ειδικού
υγειονομικού πρωτοκόλλου με αριθμό 5
• της παρ. 8 του άρθρου 2 ή
Παράβαση:

Πρόστιμο 4.001 έως 5.000 ευρώ

• των στοιχείων του ειδικού
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται
υγειονομικού πρωτοκόλλου με αριθμό 6 αναστολή λειτουργίας του τουριστικού
ή
καταλύματος για δεκαπέντε (15) ημέρες.
• της παρ. 2Α του άρθρου 2 ή
• λειτουργία τουριστικού καταλύματος
χωρίς το Σήμα Πιστοποίησης του άρθρου
4 της παρούσας.
Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 5 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Υγείας - Τουρισμού Αριθμ. 8958 της 15/16.6.2020 «Τροποποίηση
της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα
υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορω νοϊού COVID-19”
(Β’ 2084)» (Β΄ 2370). Με το δε ακροτελεύτιο εδ. αυτής ορίστηκε ότι «Κατά τα
λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 (Β’ 2084) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού.»
4. Η παράβαση των διατάξεων των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 2 για τον καθαρισμό
και απολύμανση των οχημάτων λογίζεται ως παράβαση με αριθμό 5.
5. Κατά των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων χωρεί προσφυγή ενώπιον
της Επιτροπής Προσφυγών του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 8
Αρχή ενημέρωσης του κοινού
Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της
παρούσας ορίζεται το Υπουργείο Τουρισμού, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού
αριθμού 1572 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων (www. mintour.gov.gr).
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Το ΞΕΕ είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των μελών του ως προς την εφαρμογή της
παρούσας.
Άρθρο 9
Ισχύς
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
έως και τις 31.12.2020.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των τουριστικών
καταλυμάτων, πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων
Τα στοιχεία Α.3, Δ.2, ΙΒ.11 και ΙΔ.2 αντικαταστάθηκαν ως κατωτέρω αντίστοιχα
από τις παρ. 6, 7, 8 και 9 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Υγείας - Τουρισμού
Αριθμ. 8958 της 15/16.6.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των
οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων
έναντι του κορω νοϊού COVID-19” (Β’ 2084)» (Β΄ 2370). Με το δε ακροτελεύτιο
εδ. αυτής ορίστηκε ότι «Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 1881/29.05.2020
(Β’ 2084) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού.»
Τα στοιχεία Ζ.17, Ε και Ι.1 αντικαταστάθηκαν ως κατωτέρω αντίστοιχα από τις
παρ. 1, 2 και 4, το στοιχείο Κ προστέθηκε στο Παράρτημα Ι με υποχρεωτική
εφαρμογή από την Διοίκηση/ Διεύθυνση, και κλιμάκωση κυρώσεων 1 με την παρ.
3 και το στοιχείο Ι.2 διαγράφηκε από την παρ. 5 του άρθρου μόνου της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Υγείας - Τουρισμού Αριθμ. 9418 της 23/23.6.2020
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Ειδικά
πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι
τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού
COVID-19” (Β’ 2084), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 8958/15.06.2020
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2370)» (Β΄ 2498). Με το δε προτελευταίο εδ. ιδίας
άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 (Β’ 2084)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Ειδικά
πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι
τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού
COVID-19”» (Β’ 2370)».
Με το τελευταίο εδ. της υ.α. 9800/2020 «Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για
την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου
μετάδοσης του COVID-19» (Β΄ 2600), κατωτ. αριθ. 466, ορίστηκε ότι: «Με την
δημοσίευση της παρούσας αίρεται για τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες ή νησιά,
η υποχρεωτικότητα του στοιχείου Πρωτοκόλλου Κ του Παραρτήματος Ι της υπ’ αρ.
1881/29.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και
Τουρισμού (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’
2370) και υπ’ αρ. 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) όμοιες αποφάσεις.»
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Με το τελευταίο εδ. της απ. Υπουργού Τουρισμού Αριθμ. 9950 της 1/3.7.2020
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9800/26.06.2020 υπουργικής απόφασης «Επιλογή
τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την
αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 2600)» (Β΄ 2734)
ορίστηκε ότι: «Με την δημοσίευση της παρούσας αίρεται για τις οικείες
Περιφερειακές Ενότητες ή νησιά, η υποχρεωτικότητα του στοιχείου Πρωτοκόλλου
Κ του Παραρτήματος I της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε
με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370) και υπ’ αρ. 9418/23.06.2020 (Β΄ 2498)
όμοιες αποφάσεις.»
Με το τελευταίο εδ. της υ.α. 10639/2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
9800/26.06.2020 Υπουργικής Απόφασης «Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για
την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου
μετάδοσης του COVID-19» (ΦΕΚ Β’2600), όπως ισχύει» (Β΄ 2795) , κατωτ. αριθ.
514, ορίστηκε ότι: «Με τη δημοσίευση της παρούσας αίρεται για τις οικείες
Περιφερειακές Ενότητες ή νησιά, η υποχρεωτικότητα του στοιχείου Πρωτοκόλλου
Κ του Παραρτήματος I της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε
με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370) και υπ’ αρ. 9418/23.06.2020 (Β’ 2498)
όμοιες αποφάσεις.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΛΗΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ)
Α/Α

Στοιχείο Πρωτοκόλλου

Πεδίο
Εφαρμογής

Α

Σχέδιο δράσης: αποτελεί
την έγγραφη παρουσίαση
της λήψης προληπτικών
μέτρων για το σύνολο του
καταλύματος και τα
επιμέρους τμήματα αυτού
και περιλαμβάνει Α.1 έως
A.4

Διοίκηση/
Διεύθυνση

Α.1

Ορισμός συντονιστή: η
διεύθυνση του καταλύματος
ορίζει συντονιστή για την
επίβλεψη της εφαρμογής
του σχεδίου δράσης. Η
θέση του συντονιστή
μπορεί να καλύπτεται από
τον ιδιοκτήτη της
επιχείρησης, από
υπάρχουσα θέση Γενικού

Υποχρεωτική
εφαρμογή (Υ)
Προαιρετική
Εφαρμογή (Π)

Υ
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Κλιμάκω
ση
κυρώσεων

6

Διευθυντή/Διευθυντή
Ποιότητας κ.λπ. ή από νέα
θέση στο οργανόγραμμα.
Επίσης, μπορεί να ορισθεί
σε επίπεδο Ομάδας
Διαχείρισης.
Α.2

Ορισμός υπευθύνου ανά
τμήμα. Η διεύθυνση του
καταλύματος ή ο
συντονιστής ορίζει
υπευθύνους για την τήρηση
των πρωτοκόλλων για κάθε
επιμέρους τμήμα του
καταλύματος (πχ. F&B,
Housekeeping).

Καταλύματ
α άνω των 50
δωματίων

Υ

5

Α.3

«Συνεργασία με πάροχο Καταλύματ
πρωτοβάθμιας
ή α άνω των 50
δευτεροβάθμιας φροντίδας δωματίων
υγείας ή ιατρό ανάλογης
ειδικότητας ή εμπειρίας
όπου αυτό είναι εφικτό
(αναλυτικά στοιχεία), ο
οποίος ενεργεί βάσει των
οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον
έλεγχο του COVID-19 και
ειδικότερα
είναι
εκπαιδευμένος στη λήψη
ρινοφαρυγγικού δείγματος
για μοριακό έλεγχο από
ύποπτο κρούσμα.

Υ

6

Προθεσμίες για ορισμό
συνεργαζόμενου ιατρού ή
παρόχου πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας φροντίδας
υγείας:
• Για ξενοδοχεία συνεχούς
λειτουργίας: 20/06/2020
• Για λοιπά καταλύματα:
05/07/2020»
Α.4

Πιστοποίηση του
τουριστικού καταλύματος
ως προς τη λήψη μέτρων
πρόληψης και
αντιμετώπισης της
πανδημίας COVID-19 από

Π
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διαπιστευμένους φορείς
πιστοποίησης.
Β

Εκπαίδευση προσωπικού
στην τήρηση των
υγειονομικών
πρωτοκόλλων (ανά
υπηρεσία/τμήμα
καταλύματος).

Διοίκηση/
Διεύθυνση
για το σύνολο
του
προσωπικού

Η εκπαίδευση
περιλαμβάνει:
- Πηγές και τρόπους
μετάδοσης του ιού
- Διαδικασίες ενημέρωσης
των αρμοδίων του
καταλύματος και των ίδιων
των πελατών
- Μεθόδους και
επικοινωνιακή προσέγγιση
των επισκεπτών
- Συμπεριφορά και
ενέργειες σε περίπτωση
ασθένειας από το
προσωπικό
- Μεθόδους και πρακτικές
καθαρισμών και
απολύμανσης των
εντοπισμένων σημείων με
βάση την επικινδυνότητα
και την πιθανότητα
μετάδοσης της ασθένειας
- Τήρηση των βασικών
μέτρων αποφυγής
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Β.1

Πλάνο εκπαίδευσης:

Υ

• Για τα καταλύματα άνω
των 50 δωματίων,
εκπαίδευση ενός
τουλάχιστον ατόμου
(συντονιστής) ανά
υπηρεσία -τμήμα του
καταλύματος, το οποίο εν
συνεχεία εκπαιδεύει και το
υπόλοιπο προσωπικό.
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4

• Για τα καταλύματα κάτω
των 50 δωματίων,
εκπαίδευση ενός
τουλάχιστον ατόμου
(συντονιστή) ανά
κατάλυμα, το οποίο εν
συνεχεία εκπαιδεύει και το
υπόλοιπο προσωπικό. Σε
κάθε περίπτωση, στο πλάνο
αναφέρονται ονομαστικά τα
άτομα, η διάρκεια και ο
τρόπος εκπαίδευσης (πχ.
τηλεκπαίδευση, εκπαίδευση
από εξωτερικό
διαπιστευμένο συνεργάτη)
Β.2

Προθεσμία ολοκλήρωσης
εκπαίδευσης συντονιστή:

Υ

4

Υ

1

• Για ξενοδοχεία συνεχούς
λειτουργίας: 20/06/2020
• Για λοιπά καταλύματα:
05/07/2020
Β.3

Υπεύθυνες δηλώσεις
προσωπικού ότι έλαβε
εκπαίδευση για τα
επιμέρους πρωτόκολλα
σύμφωνα με τα καθήκοντά
του και τήρηση σχετικού
αρχείου.

Β.4

Γενικά θέματα οργάνωσης
του καταλύματος

Β.4.1

Το τουριστικό κατάλυμα
χορηγεί σε κάθε μέλος του
προσωπικού επαρκή
Μ.Α.Π. και εξασφαλίζει τη
συνεχή επάρκεια των
αποθεμάτων.

Υ

5

Β.4.2

Μέλος του προσωπικού
που παρουσιάζει
συμπτώματα σχετικά με την
ασθένεια μένει στο σπίτι
και επανέρχεται στην
εργασία εάν η
εργαστηριακή εξέταση είναι
αρνητική. Επίσης, εφόσον
έρθει σε επαφή με κρούσμα

Υ

4
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οφείλει να μείνει στο σπίτι.
Στις παραπάνω περιπτώσεις
ο εργαζόμενος ειδοποιεί τον
υπεύθυνο για την εφαρμογή
του σχεδίου διαχείρισης
ύποπτου κρούσματος του
καταλύματος.
Β.4.3

Στο προσωπικό που
διαμένει στο κατάλυμα
παραχωρούνται δίκλινα
δωμάτια. Εάν μέλος του
προσωπικού ανήκει σε
ευπαθή ομάδα
παραχωρούνται μονόκλινα.

Β.4.4

Στο πλαίσιο της ατομικής
ευθύνης, το προσωπικό
θερμομετριέται κάθε πρωί.
Ενδελεχής έλεγχος του
προσωπικού μπορεί να
ακολουθήσει συναρτήσει
της επιδημιολογικής
εικόνας της τοπικής
κοινότητας/περιοχής.

Γ

Σχέδιο διαχείρισης
ύποπτου κρούσματος
(γραπτό σχέδιο).
Ακολουθείται πιστά το
σχέδιο αντιμετώπισης
ύποπτου κρούσματος του
ΕΟΔΥ (Παράρτημα III).

Γ.1

Ορισμός υπευθύνου για
την εφαρμογή του σχεδίου
διαχείρισης ύποπτου
κρούσματος του
καταλύματος.

Π

Π

Διοίκηση/
Διεύθυνση

Υ

Για τη διασφάλιση της
εφαρμογής του σχεδίου
διαχείρισης ύποπτου
κρούσματος από το
κατάλυμα είναι απαραίτητο
να οριστεί υπεύθυνος. Η
θέση του υπευθύνου
εφαρμογής του σχεδίου
διαχείρισης ύποπτου
κρούσματος, ανάλογα με το
μέγεθος του καταλύματος,
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μπορεί να καλύπτεται από
τον ιδιοκτήτη της
επιχείρησης, από
υπάρχουσα θέση Γενικού
Διευθυντή/Διευθυντή
Ποιότητας κ.λπ. ή από νέα
θέση στο οργανόγραμμα.
Επίσης, μπορεί να ορισθεί
σε επίπεδο Ομάδας
Διαχείρισης.
Ο συντονιστής για την
επίβλεψη του σχεδίου
δράσης και ο υπεύθυνος
εφαρμογής του σχεδίου
διαχείρισης ύποπτου
κρούσματος δύναται να
ταυτίζονται.
Δ

Κοινοποίηση στοιχείων
επικοινωνίας

Δ.1

Κοινοποίηση στοιχείων
επικοινωνίας του
υπευθύνου για την
εφαρμογή του σχεδίου
διαχείρισης ύποπτου
κρούσματος κατά τη
διαδικασία πιστοποίησης
του άρθρου 4 της παρούσας
απόφασης

Δ.2

«Κοινοποίηση στοιχείων
επικοινωνίας του ιατρού
που συνεργάζονται ή του
παρόχου υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας φροντίδας
υγείας κατά τη διαδικασία
πιστοποίησης του άρθρου 4
της παρούσας απόφασης»

Ε

«Τήρηση αρχείου
καταλύματος και βιβλίου
συμβάντων COVID-19
(φυσικό ή ηλεκτρονικό
αρχείο). Για τους σκοπούς
δράσεων προστασίας της
δημόσιας υγείας, η
διεύθυνση/διοίκηση του

Διοίκηση/
Διεύθυνση

Υ

5

Καταλύματ
α άνω των 50
δωματίων

Υ

5

Διοίκηση/
Διεύθυνση

Υ

4
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καταλύματος οφείλει να
τηρεί αρχείο των μελών
προσωπικού και όλων των
ατόμων που διέμειναν στο
κατάλυμα -όνομα,
εθνικότητα, ημερομηνία
άφιξης και αναχώρησης,
στοιχεία επικοινωνίας
(διεύθυνση, τηλέφωνο, email)- ώστε να καθίσταται
δυνατή η επικοινωνία με τις
στενές επαφές τυχόν
κρούσματος COVID-19,
που ενδέχεται να
ταυτοποιηθεί εκ των
υστέρων. Ομοίως, στις
περιπτώσεις που
εξεταστικός φορέας
συνάπτει συμφωνία με
ξενοδοχειακό κατάλυμα για
την διενέργεια προφορικών
εξετάσεων, πρέπει να
διατηρεί πλήρη λίστα με
τους συμμετέχοντες στην
εξέταση σύμφωνα με τα
ανωτέρω και να την
διαθέτει στη διοίκηση του
ξενοδοχειακού
καταλύματος για την
εφαρμογή του
πρωτοκόλλου εντοπισμού
επαφών κρουσμάτων σε
περίπτωση που αυτό
χρειαστεί να ενεργοποιηθεί.
Να δίδεται προσοχή στο
Γενικό Κανονισμό περί
Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (GDPR) και να
έχουν ενημερωθεί όλοι οι
επισκέπτες ότι τηρείται
αρχείο για λόγους
προστασίας δημόσιας
υγείας».
ΣΤ

Ενημέρωση και
επικοινωνία

ΣΤ.1

Το κατάλυμα κοινοποιεί
τα μέτρα και τις απαιτήσεις
του σχεδίου δράσης σε

Διοίκηση/
Διεύθυνση
Π
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όλους τους εσωτερικούς και
εξωτερικούς
φορείς/συνεργάτες
(υπαλλήλους, ενοικιαστές,
εργολάβους, προμηθευτές,
επισκέπτες και το ευρύ
κοινό) και ενδιαφερόμενα
μέρη. Υ 1 ΣΤ.2 Συνιστάται
η ενημέρωση της
ιστοσελίδας του
τουριστικού καταλύματος
με ειδική ενότητα COVID19, στην οποία θα αναρτά
τα μέτρα και την νέα
πολιτική του καταλύματος
περί λήψης αυξημένων
μέτρων υγιεινής, αλλαγές
σε ωράρια λειτουργίας
κοινόχρηστων χώρων,
τροποποίηση διάρκειας
check-in/check-out.
ΣΤ.3

Ενημέρωση με τα
διαθέσιμα μέσα εντός του
καταλύματος (π.χ. σε
τηλεοράσεις κοινόχρηστων
χώρων, σε τηλεοράσεις
δωματίων, σήμανση προ
της εισόδου στους
επιμέρους κοινόχρηστους
χώρους και έντυπη
ενημέρωση στην υποδοχή).

Υ

3

Ζ

Πρωτόκολλο υπηρεσίας
υποδοχής
(reception/concierge).

Ζ.1

Το προσωπικό τηρεί τα
βασικά μέτρα αποφυγής
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Υ

4

Ζ.2

Αποφυγή τοποθέτησης σε
θέσεις υποδοχής ατόμων
που ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού.

Π

Ζ.3

Όταν ζητείται, να υπάρχει
δυνατότητα: α) ενημέρωσης
επισκεπτών για την

Π

Υπηρεσία
υποδοχής
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πολιτική του καταλύματος
και τα μέτρα που έχει λάβει
για την αντιμετώπιση τυχόν
περιστατικών, β) παροχής
χρήσιμων πληροφοριών για
παρόχους υγείας,
φαρμακεία κτλ στην
περιοχή ή/και εντός του
καταλύματος και γ)
παροχής Μ.Α.Π.
Ζ.4

Ανάρτηση ενημερωτικής
πινακίδας (banner) βασικών
υγειονομικών οδηγιών
μεταφρασμένων σε
αγγλικά, γαλλικά,
γερμανικά.
Συμπληρωματικά, η παροχή
των οδηγιών αυτών μέσω
ανάπτυξης εφαρμογής σε
κινητά τηλέφωνα.

Π

Ζ.5

Ειδικός εξοπλισμός
(medical kit) για την
περίπτωση εμφάνισης
ύποπτου κρούσματος, όπως
γάντια και μάσκες μιας
χρήσης, αντισηπτικά,
καθαριστικά μαντηλάκια,
ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα,
θερμόμετρο laser.

Υ

Ζ.6

Το προσωπικό πρέπει να
μπορεί να αναγνωρίζει
συμπτώματα πελατών και
να το αναφέρει αμελλητί
στον συντονιστή του
σχεδίου δράσης ή στον
υπεύθυνο εφαρμογής του
σχεδίου διαχείρισης
ύποπτου κρούσματος

Π

Ζ.7

Χρήση plexiglass στην
υποδοχή (τοποθέτηση
πολυκαρβονικού υλικού).

Π

Ζ.8

Αντισηπτικό για χρήση
από τον πελάτη (σταθερές ή
μη συσκευές) στην υποδοχή
(reception desk)

Υ
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3

4

Ζ.9

Τακτική απολύμανση των
επιφανειών της υποδοχής
(reception desk)

Υ

1

Ζ.10

Κατάλληλη διαμόρφωση
της υποδοχής (reception
desk), προσθήκη
επιδαπέδιας σήμανσης σε
απόσταση δύο μέτρων όπου
θα στέκεται ο πελάτης
/κατάλληλη σήμανση
αποστάσεων στο χώρο
αναμονής, κατάλληλη
διάταξη των επίπλων και
ορθή διαχείριση της ουράς
με στόχο τη μείωση του
χρόνου αναμονής

Υ

5

Ζ.11

Αποφυγή συνωστισμού
κατά το check-in/check-out
- τήρηση αποστάσεων

Υ

3

Ζ.12

Χρήση ηλεκτρονικών
εναλλακτικών για το checkin/checkout (πχ. mobile
concierge, χρήση tablets
που μπορούν να
απολυμανθούν μετά από
κάθε χρήση).

Π

Ζ.13

Check-in σε υπαίθριο
χώρο.

Π

Ζ.14

Ηλεκτρονική πληρωμή
των δαπανών διαμονής,
ηλεκτρονική αποστολή
λογαριασμών, τιμολογίων
και αποδείξεων.

Π

Ζ.15

Απολύμανση των key
cards και κλειδιών τοποθέτησή τους σε ειδικό
δοχείο προς απολύμανση.

Υ

5

Ζ.16

Διεύρυνση διάρκειας
check-out και check-in
μεταξύ των διαμονών
(check out μέχρι τις 11.00
πμ και check in από τις 3.00
μμ). Η μεταβολή αυτή της

Υ

5
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χρονικής διάρκειας που
μεσολαβεί μεταξύ κάθε
check in και check out είναι
υποχρεωτική για να
διασφαλίζεται ότι μεταξύ
διαφορετικών πελατών το
δωμάτιο καθαρίζεται και
απολυμαίνεται επιμελώς,
καθώς και ότι ακολουθείται
επαρκής φυσικός αερισμός
του χώρου.
Ζ.17

Απαγόρευση εισόδου στα
δωμάτια σε μη διαμένοντες.
Της απαγόρευσης εισόδου
εξαιρούνται εξεταζόμενοι
στο πλαίσιο προφορικών
εξετάσεων για την
απόκτηση πάσης φύσεως
πιστοποιητικών
γλωσσομάθειας ή εξέτασης
ξένων γλωσσών

Υ

4

Η

Πρωτόκολλο υπηρεσιών
ορόφου, δωματίων και
κοινόχρηστων χώρων
(καθαριότηταhousekeeping)

Η.1

Τήρηση προγράμματος
καθαρισμού και
απολύμανσης, σύμφωνα με
τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ
19954/20.03.2020 εγκύκλιο
του Υπουργείου Υγείας
«Μέτρα καθαρισμού και
απολύμανσης σε χώρους
και επιφάνειες κατά την
εξέλιξη της πανδημίας του
SARS-CoV-2» (ΑΔΑ:
6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως
ισχύει

Y

5

Η.2

Εφαρμογή ειδικών
οδηγιών καθαρισμού στην
περίπτωση εμφάνισης
κρούσματος σύμφωνα με
τις αντίστοιχες Οδηγίες του
ΕΟΔΥ.

Υ

5

Υπηρεσίες
ορόφου
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Η.3

Ενίσχυση υπηρεσιών
υγιεινής σε όλους τους
κοινόχρηστους χώρους και
ειδικότερα σε αντικείμενα
«υψηλού κινδύνου» (πχ.
πόμολα, κομβία
ανελκυστήρων)

Υ

4

Η.4

Καθαρισμός και αερισμός
δωματίου κατά τις ώρες που
μεσολαβούν μεταξύ
διαμονών.

Υ

4

Η.5

Έλεγχος λειτουργίας
πλυντηρίων πιάτων και
ρούχων (ως προς τη
χρησιμοποιούμενη
θερμοκρασία και τη
δοσολογία
απορρυπαντικών)

Υ

3

Η.6

Εξοπλισμός προσωπικού
(γάντια, μάσκες, ρόμπα,
κλειστά παπούτσια). Κατά
την εργασία του, το
προσωπικό καθαριότητας
πρέπει να τηρεί τα βασικά
μέτρα αποφυγής μετάδοσης
του κορωνοϊού - COVID19, δεν καπνίζει και δεν
καταναλώνει τρόφιμα ή
ποτά.

Υ

5

Η.7

Ειδικότερα το προσωπικό
καθαριότητας συνιστάται
να χρησιμοποιεί απλή
χειρουργική μάσκα (σε
περίπτωση μη
διαθεσιμότητας
χειρουργικής μάσκας,
συνιστάται η χρήση
πάνινης), γάντια και
αδιάβροχη ρόμπα μιας
χρήσης.

Π

Η.8

Μη συχνός καθαρισμός
δωματίου κατά τη διάρκεια
της διαμονής (αποφυγή
επαφής εργαζομένων
καθαριότητας με πιθανό

Υ
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4

κρούσμα και περαιτέρω
μετάδοση), παρά μόνο
κατόπιν αιτήματος του
πελάτη.
Η.9

Κατάργηση καθημερινής
αλλαγής ιματισμού και
πετσετών, της βραδινής
ετοιμασίας παρά μόνο
κατόπιν αιτήματος του
πελάτη.

Υ

4

Η.10

Επιλογή πολιτικής μεταξύ
κανονικού καθαρισμού και
αναμονής 24 ωρών πριν το
δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη
ή σχολαστικού καθαρισμού
- απολύμανσης (πχ. με
ατμοκαθαριστή) στις
επίμαχες επιφάνειες
δωματίου και μπάνιου.

Υ

5

Η.11

Απομάκρυνση
διακοσμητικών
αντικειμένων (μαξιλαριών,
κλινοσκεπασμάτων)

Π

Η.12

Απομάκρυνση
κοινόχρηστων αντικειμένων
πολλαπλής χρήσης, όπως
μενού, περιοδικά, κλπ

Π

Η.13

Τοποθέτηση καλύμματος
μιας χρήσης στα
χειριστήρια της τηλεόρασης
και του κλιματιστικού.

Π

Η.14

Οι υφασμάτινες
επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες
επίπλων) πρέπει να
καθαρίζονται με συσκευή
ατμού (θερμοκρασία>70°).

Υ

Η.15

Σήμανση με στόχο την
πληροφόρηση του πελάτη
για το πότε και πώς
καθαρίστηκε το δωμάτιο.

Π

Η.16

Τοποθέτηση ατομικών
αντισηπτικών υγρών σε

Π
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κάθε δωμάτιο ή συσκευής
αντισηψίας.
Η.17

Άνοιγμα θυρών και
παραθύρων για φυσικό
αερισμό του χώρου
καθημερινά.

Π

Η.18

Τήρηση των κανόνων
υγιεινής από το προσωπικό
κατά τη διαλογή
ακάθαρτων λινών με χρήση
των ενδεδειγμένων Μ.Α.Π.
(ειδικής ποδιάς μιας χρήσης
πάνω από τη στολή,
γαντιών και μάσκας)

Υ

5

Η.19

Τοποθέτηση των
χρησιμοποιημένων
υφασμάτων,
κλινοσκεπασμάτων και
πετσετών σε ειδικές,
κλειστές, επισημασμένες
σακούλες ή σάκους,
προκειμένου να
μεταφερθούν στους χώρους
πλυντηρίων.

Υ

4

Η.20

Διαχωρισμός (σήμανση)
περιοχών ακάθαρτων και
καθαρών λινών.

Υ

4

Η.21

Απολύμανση μετά από
κάθε χρήση των καροτσιών
για τη μεταφορά των
κλειστών σάκων με τα λινά.

Υ

4

Η.22

Πλύσιμο υφασμάτων,
κλινοσκεπασμάτων και
πετσετών σε ζεστούς
κύκλους (70oC ή
περισσότερο) με τα συνήθη
απορρυπαντικά.

Υ

3

Η.23

Έλεγχος τήρησης
απαιτούμενων μέτρων και
παράδοσης με τον
κατάλληλο τρόπο σε
περίπτωση που η υπηρεσία
καθαρισμού του ιματισμού

Υ

2
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παρέχεται από εξωτερικό
συνεργάτη.
Η.24

Μέριμνα για τη διατήρηση
των καθαρών ειδών
ιματισμού σε καλή και
καθαρή κατάσταση κατά
την αποθήκευσή τους και
για τη μεταφορά τους στους
χώρους χρήσης (δωμάτια,
εστιατόρια κ.λπ.)

Υ

2

Θ

Υπηρεσίες εστίασης παρασκευαστήρια Στις
υπηρεσίες αυτές
περιλαμβάνονται τα
εστιατόρια a la carte, τα
εστιατόρια με
μπουφέ/αίθουσες πρωινού,
τα μπαρ σε ανοιχτούς και
κλειστούς χώρους

Θ.1

Τήρηση HACCP Κουζίνες
παρασκευαστήρια

Υ

5

Θ.2

Παραλαβή εμπορευμάτων
από το προσωπικό με
χρήση Μ.Α.Π.

Υ

5

Θ.3

Τήρηση των αποστάσεων
μεταξύ των εργαζομένων
στην κουζίνα σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των
υγειονομικών αρχών, όπως
ισχύουν.

Υ

4

Θ.4

Δεν επιτρέπεται η είσοδος
στο χώρο της κουζίνας για
τους μη έχοντες εργασία. Σε
περίπτωση που αυτό δεν
μπορεί να αποφευχθεί, θα
πρέπει να παρέχονται στον
επισκέπτη Μ.Α.Π., που θα
υπάρχουν διαθέσιμα στην
είσοδο της κουζίνας.

Υ

4

Θ.5

Λειτουργία εστιατορίου,
μπαρ κτλ. σύμφωνα με το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Υπηρεσίες εστίασης

Υ

5

Υπηρεσίες
εστίασης και
παρασκευαστ
ήριο
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Θ.6

Απολύμανση χεριών στην
είσοδο και έξοδο από τον
κάθε χώρο (σταθερές ή μη
συσκευές).

Υ

4

Θ.7

Τήρηση βασικών μέτρων
αποφυγής μετάδοσης του
κορωνοϊού - COVID-19
από το προσωπικό

Υ

5

Θ.8

Πλύσιμο χειροπετσέτων,
τραπεζομάντηλων και
συνόλου μαχαιροπίρουνων
ακόμα και αυτών που δεν
χρησιμοποιήθηκαν,
εναλλακτικά χρήση
συσκευασμένων
μαχαιροπίρουνων και
τραπεζομάντηλων μιας
χρήσης, συσκευασμένων
τροφίμων σε ατομικές
μερίδες, όπου είναι εφικτό.
Συνιστάται να αποφεύγεται
η χρήση λινών εστιατορίου
και να προτιμώνται
τραπεζομάντηλα μιας
χρήσης, χαρτοπετσέτες. Σε
κάθε περίπτωση αλλάζονται
σε κάθε νέο πελάτη.

Υ

4

Θ.9

Διεύρυνση χρονικού
διαστήματος που είναι
ανοικτά τα εστιατόρια για
την εκ περιτροπής
προσέλευση των
επισκεπτών.

Π

Θ.10

Λειτουργία
σερβιριζόμενων γευμάτων.

Π

Θ.11

Ειδικά για τα εστιατόρια
που διαθέτουν μπουφέ
(buffet), απαιτούνται τα
εξής:

Υ

• Παροχή απολυμαντικού
μέσου χεριών στην είσοδο
του μπουφέ και έλεγχος από
το προσωπικό ότι
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5

χρησιμοποιείται από τους
πελάτες
• Τήρηση απαιτούμενων
αποστάσεων κατά το
σερβίρισμα των πελατών
στο μπουφέ
• Υποχρεωτική
τοποθέτηση διαχωριστικού
προστατευτικού (sneeze
guards)
• Το σερβίρισμα στον
μπουφέ θα
πραγματοποιείται μόνο από
το προσωπικό εστίασης, το
οποίο θα φέρει τα
ενδεδειγμένα Μ.Α.Π. και
θα τηρεί τα βασικά μέτρα
αποφυγής μετάδοσης του
κορωνοϊού - COVID-19.
Σκοπός των μέτρων είναι να
μην υπάρχει επαφή του
πελάτη με τα φαγητά και τα
σκεύη στο μπουφέ.
• Συνιστάται η παράθεση
των προϊόντων σε ατομικά
σκεύη στο μπουφέ, όπου
δεν είναι δυνατό το
σερβίρισμα από το
προσωπικό
• Η χρήση κοινόχρηστων
σκευών/αντικειμένων
dispenser, αυτόματες
μηχανές σερβιρίσματος
(καφέ, χυμό κ.λπ.) θα
γίνεται μόνο από το
προσωπικό εστίασης, το
οποίο θα φέρει τα
ενδεδειγμένα Μ.Α.Π. και
θα τηρεί τα βασικά μέτρα
αποφυγής μετάδοσης του
κορωνοϊού - COVID-19
Θ.12

Κατά την κατανάλωση
ποτών στα μπαρ παρέχονται
μόνο συσκευασμένα
ατομικά συνοδευτικά.

Υ
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1

Θ.13

Προτροπή για room
service χωρίς επιπλέον
χρέωση.

Π

Θ.14

Το προσωπικό του room
service να τηρεί τα βασικά
μέτρα αποφυγής μετάδοσης
του κορωνοϊού - COVID-19
και να χρησιμοποιεί
Μ.Α.Π.. Συγκεκριμένα για
το room service:

Υ

3

• Εφαρμόζονται όλοι οι
κανόνες υγιεινής των
τροφίμων για τη μεταφορά
τους εντός ξενοδοχείου.
• Εφαρμόζονται όλες οι
απαιτήσεις υγιεινής για την
περισυλλογή των σκευών
που έχουν ήδη
χρησιμοποιηθεί από τους
πελάτες.
Ι

Χώροι αναψυχής για
παιδιά

Ι.1

«Λειτουργία χώρων
αναψυχής για παιδιά
σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο.»

Χώροι
αναψυχής για
παιδιά

Υ

4

Ι.2.

(Λειτουργία χώρων
αναψυχής για παιδιά σε
εξωτερικό χώρο σύμφωνα
με το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο.)

Χώροι
αναψυχής για
παιδιά

Υ

4

ΙΑ

Λειτουργία υπηρεσιών
ατομικών περιποιήσεων και
λοιπών κοινόχρηστων
εγκαταστάσεων αυτών
σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο.

Υπηρεσίες
ατομικών
περιποιήσεων
και άλλων
κοινόχρηστω
ν
εγκαταστάσε
ων

Σε αυτά περιλαμβάνονται
υπηρεσίες όπως ατομικές
περιποιήσεις μασάζ,
περιποίηση μαλλιών και
άκρων, κομμωτήριο και
κοινόχρηστες
εγκαταστάσεις,
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γυμναστήριο, σάουνα,
χαμάμ, υδρομασάζ.
ΙΑ.1

Τοποθέτηση αντισηπτικών
διαλυμάτων για την ξηρή
αντισηψία των χεριών σε
όλους τους κοινόχρηστους
χώρους σε σταθερές ή μη
συσκευές (πχ. ρεσεψιόν,
κοινόχρηστα WC)

Υ

ΙΑ.2

Τοποθέτηση plexiglass
στην υποδοχή, όπου είναι
εφικτό.

Π

ΙΑ.3

Χρήση Μ.Α.Π., όπου
είναι εφικτό.

Π

ΙΑ.4

Οδηγίες
(ενημέρωση/σήμανση) προς
τους ενοίκους για την
αποφυγή χρήσης των
κοινόχρηστων
εγκαταστάσεων σε
περίπτωση που αισθάνονται
άρρωστοι

Π

ΙΒ

Λειτουργία κολυμβητικών
δεξαμενών εντός
τουριστικών καταλυμάτων

ΙΒ.1

Απαγόρευση λειτουργίας
εσωτερικών κολυμβητικών
δεξαμενών

Υ

5

ΙΒ.2

Τήρηση κανόνων
καθαρισμού
εγκαταστάσεων υδάτων
αναψυχής: τακτικός
καθαρισμός και
απολύμανση, σύμφωνα με
την υπ΄ αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ
19954/20.03.2020 εγκύκλιο
του Υπουργείου Υγείας
«Μέτρα καθαρισμού και
απολύμανσης σε χώρους
και επιφάνειες κατά την
εξέλιξη της πανδημίας του

Υ

5

4

Κολυμβητικ
ές δεξαμενές
και
εγκαταστάσει
ς υδάτων
αναψυχής
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SARS-CoV-2» (ΑΔΑ:
6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως
ισχύει
ΙΒ.3

Σωστή λειτουργία και
συντήρηση συστημάτων
χλωρίωσης σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία (βλ. υπ΄
αρ. Γ1/443/1973 υπουργική
απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε από τις υπ΄
αρ. Γ4/1150/76 και την
ΔΥΓ2/80825/05 όμοιες και
την εγκύκλιο για την
«Πρόληψη της νόσου των
λεγεωναρίων»). Συνιστάται
σύμφωνα με τις οδηγίες του
Π.Ο.Υ. (Guidelines for safe
recreational water
environments - Volume 2 Swimming pools and
similar environments), η
τιμή του υπολειμματικού
χλωρίου στο νερό της
δεξαμενής να είναι 1-3
mg/L για τις κολυμβητικές
δεξαμενές και έως 5 mg/L
για τις δεξαμενές
υδρομάλαξης.
Χειρωνακτικός έλεγχος (ή
χρήση αναλυτή αλογόνου
με καταγραφικό χαρτιού)
επιπέδων χλωρίου κατά τη
διάρκεια λειτουργίας τους
κάθε 4 ώρες για τις
κολυμβητικές δεξαμενές
και κάθε μία ώρα για τις
δεξαμενές υδρομάλαξης και
τήρηση αρχείου
καταγραφής, εκτός αν
υπάρχει αυτόματος
αναλυτής αλογόνου και
σύστημα παρακολούθησης
με σύστημα ειδοποίησης
όταν οι τιμές των
παραμέτρων είναι εκτός
ορίων.

Υ

5

ΙΒ.4

Ρύθμιση pH: τιμές του pH
στο νερό των

Υ

5
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εγκαταστάσεων υδάτων
αναψυχής, θα πρέπει να
διατηρούνται στα όρια που
προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία (βλ. υπ΄
αρ. Γ1/443/1973 υπουργική
απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε από τις υπ΄
αρ. Γ4/1150/76 και την
ΔΥΓ2/80825/05 όμοιες).
Τακτική μέτρηση και
τήρηση αρχείων
καταγραφής pH ανά οκτώ
ώρες κατά τη διάρκεια
λειτουργίας των
κολυμβητικών δεξαμενών
και τουλάχιστον ανά δύο
ώρες κατά τη διάρκεια
λειτουργίας των δεξαμενών
υδρομάλαξης και
υδροθεραπείας, εφόσον δεν
υπάρχει αυτόματο σύστημα
καταγραφής.
ΙΒ.5

Ο μέγιστος συνολικός
αριθμός των εισερχομένων
εντός της δεξαμενής κάθε
στιγμή δεν θα είναι
μεγαλύτερος από έναν
λουόμενο ανά 5 m2
επιφανείας νερού.

Υ

ΙΒ.6

Οι καταιωνιστήρες (ντους)
που εξυπηρετούν τις
εγκαταστάσεις υδάτων
αναψυχής διαχωρίζονται με
αδιαφανές διαχωριστικό
έτσι ώστε να καθίσταται
δυνατό το αποτελεσματικό
λούσιμο των κολυμβητών
πριν εισέλθουν στη
κολυμβητική δεξαμενή.
Ισχυρή σύσταση και
έμφαση στην ενημέρωση
των πελατών με σχετική
σήμανση για χρήση των
καταιωνιστήρων πριν και
μετά τη χρήση της
κολυμβητικής δεξαμενής.
Συνιστάται να παρέχονται

Π
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5

από το κατάλυμα τα
απαραίτητα (π.χ. σαπούνι,
αφρόλουτρο, κτλ.), καθώς
επίσης και υγρό
αντισηπτικό κατά την
είσοδο στους
καταιωνιστήρες.
ΙΒ.7

Η διάταξη των
καθισμάτων (ξαπλώστρες,
καρέκλες, πουφ, σεζλόνγκ,
κτλ.) θα πρέπει να είναι
τέτοια ώστε η απόσταση
μεταξύ των ακρότερων
σημείων των καθισμάτων
δύο ατόμων που βρίσκονται
σε δύο διαφορετικές
ομπρέλες ή δύο ατόμων που
διαμένουν σε διαφορετικό
δωμάτιο, να είναι
τουλάχιστον 2 μέτρα σε
κάθε κατεύθυνση.

Υ

ΙΒ.8

Χρήση υλικών ή κάλυψη
αντικειμένων με υλικά που
επιδέχονται
αποτελεσματικής
απολύμανσης στα
καθίσματα, τα τραπέζια, τα
κουτιά φύλαξης
προσωπικών αντικειμένων,
τα κουμπιά ειδοποίησης του
προσωπικού και στους
τιμοκαταλόγους.

Π

ΙΒ.9

Μετά από κάθε αλλαγή
πελατών θα πρέπει να
απολυμαίνονται τα
καθίσματα, τα τραπεζάκια,
τα κουτιά φύλαξης
προσωπικών αντικειμένων,
οι τιμοκατάλογοι και κάθε
άλλο αντικείμενο το οποίο
θα χρησιμοποιήσει ο
επόμενος πελάτης.

Υ

ΙΒ.10

Προσφορά πετσετών που
θα καλύπτουν το σύνολο
της επιφάνειας και
απολύμανση κάθε

Π
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3

4

ξαπλώστρας/καθίσματος
μετά από κάθε χρήση.
Απομάκρυνση
υφασμάτινων επιφανειών
από τις ξαπλώστρες.
ΙΒ.11

«Διακοσμητικά
συντριβάνια: χρήση
πόσιμου νερού και
απολύμανση με χρήση
αλογόνου ή άλλου χημικού
απολυμαντικού και
διατήρηση σε καλή
κατάσταση όλων των
μερών τους. Εφόσον
παρέμειναν εκτός
λειτουργίας για πάνω από
έναν μήνα, κατά την
επανεκκίνησή τους πρέπει
να τηρείται η εγκύκλιος του
Υπουργείου Υγείας με αρ.
Δ1/ΓΠοικ.32965/27.05.202
0 «Πρόληψη της νόσου των
λεγεωνάριων στο πλαίσιο
της πανδημίας COVID-19»,
ΑΔΑ: Ω0ΓΔ465ΦΥΟΜ6Η, όπως ισχύει.»

ΙΓ

Άσκηση της υπηρεσίας
σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο

ΙΓ. 1

Παροχή αντισηπτικού από
τον οδηγό στους πελάτες

Π

ΙΓ.2

Ο οδηγός αποφεύγει τις
χειραψίες

Υ

1

ΙΓ.3

Ο οδηγός εξασφαλίζει το
φυσικό αερισμό του
οχήματος

Υ

1

ΙΓ.4

Club cars: Μ.Α.Π για τον
οδηγό και καθαρισμός των
club cars μετά από κάθε
χρήση. Για τα οχήματα
αυτά ανοικτού τύπου δεν
υφίστανται περιορισμοί
στον αριθμό επιβαινόντων.

Υ

4

Υπηρεσία
transfer
πελατών
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Υ

5

Υ

4

ΙΔ

Πόσιμο νερό-Δίκτυο
ύδρευσης/αποχέτευσης

ΙΔ.1

Τα καταλύματα θα πρέπει
να συμμορφώνονται με την
υπ΄ αρ.
Δ1(δ)/ΓΠ16481/14.03.2020
εγκύκλιο του Υπουργείου
Υγείας «Προστασία της
Δημόσιας Υγείας από τον
κορωνοϊό SARS-COV-2
στα συστήματα ύδρευσης
και αποχέτευσης», όπως
ισχύει.

Πόσιμο
νερό-Δίκτυο
ύδρευσης/
αποχέτευσης

Υ

4

ΙΔ.2

«Στην περίπτωση που τα
τουριστικά καταλύματα
παρέμειναν εκτός
λειτουργίας για πάνω από
ένα μήνα, κατά την
επαναλειτουργία τους
πρέπει να τηρείται η
εγκύκλιος του Υπουργείου
Υγείας με αρ. Δ1/
ΓΠοικ.32965/27.05.2020
«Πρόληψη της νόσου των
λεγεωνάριων στο πλαίσιο
της πανδημίας COVID-19»,
ΑΔΑ: Ω0ΓΔ465ΦΥΟΜ6Η, όπως ισχύει.»

Πόσιμο
νερό-Δίκτυο
ύδρευσης/
αποχέτευσης

Υ

4

ΙΔ.3

Χρήση τυπικών και καλά
Δίκτυο
αεριζόμενων σωληνώσεων, αποχέτευσης
όπως φρεάτια με
οσμοπαγίδες και βαλβίδες
αντεπιστροφής σε κρουνούς
και ψεκαστήρες

Π

ΙΔ.4

Οι οσμοπαγίδες (σιφώνια)
θα πρέπει να λειτουργούν
σωστά και συνεχώς. Θα
πρέπει δηλαδή να έχουν
πάντα νερό μέσα. Σε
περίπτωση που δεν
χρησιμοποιείται ο χώρος
για μεγάλο διάστημα θα
πρέπει να προστίθεται νερό
είτε προσθέτοντας το
απευθείας στην
οσμοπαγίδες είτε

Υ

Δίκτυο
αποχέτευσης
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1

ανοίγοντας/λειτουργώντας
τις συνδεδεμένες συσκευές.
Αυτό θα πρέπει να γίνεται
σε τακτά χρονικά
διαστήματα ανάλογα με το
πόσο γρήγορα εξατμίζεται
το νερό από τις
οσμοπαγίδες (π.χ. ανά 3
βδομάδες).
ΙΕ

Τα προβλεπόμενα στη υπ΄
Κλιματισμό
αρ. Δ1(δ)/ΓΠ
ς και
οικ.26635/23.04.2020
αερισμός
εγκύκλιο του Υπουργείου
χώρων
Υγείας «Λήψη μέτρων
διασφάλισης της Δημόσιας
Υγείας από ιογενείς και
άλλες λοιμώξεις κατά τη
χρήση κλιματιστικών
μονάδων» (ΑΔΑ:
6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΓΣ) όπως
ισχύει, με έμφαση στην μη
ανακυκλοφορία του αέρα
και τον καλό φυσικό
αερισμό στα δωμάτια και
στους υπόλοιπους χώρους
(διακοπή του συστήματος
μη λειτουργίας κλιματισμού
όταν είναι ανοιχτές οι
πόρτες).

Υ

4

ΙΣΤ

Λειτουργία των
υπηρεσιών αυτών σύμφωνα
με το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο

Χώροι
εκδηλώσεων
εντός
καταλυμάτων
(συνεδριακές
αίθουσες,
χώροι
δεξιώσεων
κοκ)

Υ

4

ΙΖ

Λειτουργία των
καταστημάτων αυτών
σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο

Εμπορικά
καταστήματα
εντός
καταλυμάτων

Υ

4

ΙΗ

Λειτουργία των
κοινόχρηστων χώρων
σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο

Κοινόχρηστ
οι χώροι
(ανοιχτοί/
κλειστοί)-

Υ

4
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lobby,
καθιστικά,
υπαίθρια
καθιστικά
(εξαιρουμένω
ν αυτών γύρω
από τις
κολυμβητικές
δεξαμενές βλ.
ΙΒ)
ΙΗ.1

Ανελκυστήρες: σύσταση
στους πελάτες για αποφυγή
χρήσης ανελκυστήρων.
Τοποθέτηση
απολυμαντικών στις
εισόδους και σύσταση για
χρήση κατά την είσοδο και
έξοδο.

Π

ΙΗ.2

Συχνή καθαριότητα
ανελκυστήρων με έμφαση
σε επιφάνειες που
αγγίζονται συχνά
(χερούλια, κομβία κλπ)

Υ

4

ΙΗ.3

Σήμανση για υπενθύμιση
στους πελάτες να τηρούν
αποστάσεις - εφαρμογή
μέτρων όπως ταινίες στο
δάπεδο, κώνοι ή άλλα μέσα
για την τήρηση των
αποστάσεων.

Υ

4

ΙΗ.4

Σε όλους τους
κοινόχρηστους χώρους
τοποθέτηση αντισηπτικών
διαλυμάτων (σταθερές ή μη
συσκευές) για την ξηρή
αντισηψία των χεριών

Υ

3

ΙΗ.5

Αναδιάταξη επίπλων για
αποφυγή συνωστισμού
στους κοινόχρηστους
χώρους (4 άτομα/10 τ.μ.)

Υ

2

ΙΗ.6

Valet parking: προτροπή
για self-service parking αντί
για υπηρεσία valet. Αν
παραμείνει η υπηρεσία

Υ

5
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valet parking, τότε χρήση
Μ.Α.Π. από τον valet.
ΙΗ.7

Εξέταση αναστολής
λειτουργίας των business
centers, εναλλακτικά
συνιστάται η διάθεση
πρόσβασης σε wifi και σε
υπηρεσίες εκτύπωσης ή
άλλων υπηρεσιών business
centers μέσω σύνδεσης από
προσωπική συσκευή του
πελάτη.

Π

ΙΗ.8

Αποχωρητήρια:
τοποθέτηση ενημερωτικής
σήμανσης στους χρήστες να
αποφεύγουν το συνωστισμό
και να εκκενώνουν τις
λεκάνες των κοινόχρηστων
αποχωρητηρίων με κλειστό
το καπάκι για την αποφυγή
μετάδοσης μέσω του
αερολύματος από την
τουαλέτα.

Π

ΙΘ

Διάταξη καθισμάτων που
το κατάλυμα διαθέτει στους
πελάτες στον αιγιαλό
σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο.

Υ

4

«Κ

«1. Η εγκατάσταση, που
Διοίκηση/
μπορεί να χρησιμοποιηθεί Διεύθυνση
ως χώρος απομόνωσης
επιβεβαιωμένων
περιστατικών COVID-19,
των οποίων η κλινική
κατάσταση δεν απαιτεί
νοσοκομειακή περίθαλψη,
πρέπει να διαθέτει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Υ

1

α. Να είναι χώρος
ορισμένος
αποκλειστικά
εντός
οριοθετημένης
περιοχής για το σκοπό της
απομόνωσης
επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων.
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(Βλ.
ανωτ.
σχόλιο
κατάργησης
υποχρεωτικότη
τας)

β. Να είναι χωροταξικά
απόλυτα διακριτή και κατά
προτίμηση απομακρυσμένη
σε σχέση με την υπόλοιπη
ξενοδοχειακή δομή, με την
οποία δεν πρέπει να
μοιράζεται κοινόχρηστους
χώρους παραμονής.
γ. Να υπάρχει τηλεφωνική
γραμμή
με
24ωρη
δυνατότητα
επικοινωνίας
για έκτακτες ανάγκες.
δ. Να υπάρχει δυνατότητα
ιατρικής παρακολούθησης
των κρουσμάτων, σύμφωνα
με τις ανάγκες, και να
διασφαλίζεται η άμεση
πρόσβαση
σε
ιατρικές
υπηρεσίες σε περιπτώσεις
που η κλινική κατάσταση
των
ασθενών
απαιτεί
επαναξιολόγηση
ή
παρέμβαση.
ε. Να διαθέτει καλά
αεριζόμενα δωμάτια με
ατομική τουαλέτα. Αν δεν
υπάρχει δυνατότητα για
επαρκή φυσικό αερισμό,
πρέπει ο τεχνητός αερισμός
να παρέχει 100% φρέσκο
αέρα χωρίς ανακύκλωση.
στ. Να υπάρχει η υποδομή,
καθώς και τα απαραίτητα
αναλώσιμα
για
την
εφαρμογή των μέτρων
ατομικής υγιεινής και την
καθαριότητα
και
απολύμανση
των
επιφανειών στα δωμάτια.
ζ.
Να
υπάρχει
προκαθορισμένη διαδικασία
αλλαγής και καθαρισμού
κλινοσκεπασμάτων
και
λοιπού ιματισμού ξεχωριστά
από αυτά του υπολοίπου
καταλύματος, καθώς και
διαδικασίες
ασφαλούς
αποκομιδής
των
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μολυσματικών
απορριμμάτων τα οποία
πρέπει να υπόκεινται σε
κατάλληλη
επεξεργασία
κατά
αντιστοιχία
των
προβλέψεων της υπ’ αρ.
146163/2012 απόφασης των
Υπουργών
Οικονομικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και
Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Β’ 1537).
η. Να διασφαλίζεται η
καθαριότητα
των
κοινόχρηστων χώρων από
εκπαιδευμένο προσωπικό,
που διαθέτει κατάλληλο
εξοπλισμό
ατομικής
προστασίας.
θ. Οι υπηρεσίες των
γευμάτων να παρέχονται στα
δωμάτια από προσωπικό,
που αφήνει το γεύμα έξω
από
την
πόρτα
του
δωματίου.
ι. Αν απαιτείται είσοδος
προσωπικού στο δωμάτιο, το
προσωπικό συνιστάται να
φέρει
τον
ανάλογο
εξοπλισμό
ατομικής
προστασίας και να τηρεί
απόσταση 1,5 μέτρου από
τον ασθενή.
ια. Θα πρέπει να γίνεται
καθημερινή
καταγραφή
(τήρηση
γραπτού
ή
ηλεκτρονικού
αρχείου)
όλων των ατόμων που
εισέρχονται
στο
χώρο
καραντίνας (π.χ. προσωπικό,
επαγγελματίες υγείας).
ιβ. Το προσωπικό που
ασχολείται
με
την
εξυπηρέτηση των αναγκών
της
εγκατάστασης
απομόνωσης, πρέπει να είναι
το ελάχιστο δυνατό και
αποκλειστικό
(να
μην
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προσφέρει τις υπηρεσίες του
στο λοιπό συγκρότημα).
Επίσης, πρέπει να διαθέτει
εκπαίδευση στα μέτρα
πρόληψης μετάδοσης του
ιού και στη χρήση των
μέσων
ατομικής
προστασίας, καθώς και να
μην ανήκει σε ομάδα
υψηλού
κινδύνου
για
σοβαρή νόσηση ή εμφάνιση
επιπλοκών από τη λοίμωξη
COVID-19.
ιγ.
Συνιστάται
η
παρακολούθηση της υγείας
των συγκεκριμένων μελών
του
προσωπικού
και
εγρήγορση για ενδεχόμενη
εμφάνιση συμπτωμάτων.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής
των
ανωτέρω
οδηγιών
ορίζεται ότι για καταλύματα
έως 10 δωματίων απαιτείται
η ύπαρξη ενός (1) δωματίου
καραντίνας, για καταλύματα
έως πενήντα (50) δωματίων
απαιτείται η ύπαρξη δύο (2)
δωματίων καραντίνας και
για καταλύματα άνω των
πενήντα (50) δωματίων
απαιτείται
αριθμός
δωματίων καραντίνας ίσος
με το 3% της συνολικής
δυναμικότητας
των
δωματίων του καταλύματος.
2.
Προτείνεται
ο
περιορισμός της καραντίνας
στενών επαφών κρούσματος
στα τουριστικά καταλύματα
σε επτά (7) ημέρες, εφόσον
γίνει ιατρική αξιολόγηση για
απουσία κλινικής εικόνας
νόσησης, ή σε δέκα (10)
ημέρες, αν δεν είναι
δυνατή/διαθέσιμη η ιατρική
αξιολόγηση.
3. Οι ως άνω δύο
παράγραφοι ισχύουν έως
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ότου οριστεί στην οικεία
Περιφερειακή Ενότητα ή
Νησί, κατάλυμα για την
προσωρινή
διαμονή
φυσικών προσώπων για την
αντιμετώπιση του κινδύνου
μετάδοσης του COVID-19»

Υ: Στοιχείο που εφαρμόζεται υποχρεωτικά από το κατάλυμα
Π: Στοιχείο το οποίο συνιστάται από τα Υπουργεία Τουρισμού και Υγείας και
εφαρμόζεται προαιρετικά από το κατάλυμα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των
οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (κάμπινγκ).
Το στοιχείο ΙΑ αντικαταστάθηκε ως κατωτέρω από την παρ. 6 του άρθρου μόνου
της απ. Υπουργών Οικονομικών - Υγείας - Τουρισμού Αριθμ. 9418 της
23/23.6.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων
λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του
κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2084), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ.
8958/15.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2370)» (Β΄ 2498). Με το δε
προτελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ.
1881/29.05.2020 (Β’ 2084) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας
και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 κοινή
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των
οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων
έναντι του κορωνοϊού COVID-19”» (Β’ 2370)».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI :
Α/Α

Στοιχείο
Πρωτοκόλλου

Πεδίο
Εφαρμογής

Α

Σχέδιο
για
τη Διοίκηση/
διαχείριση
ύποπτου Διεύθυνση
κρούσματος COVID19 (γραπτό σχέδιο).
Ακολουθείται πιστά το
σχέδιο αντιμετώπισης
ύποπτου κρούσματος

352

Υποχρεωτική
Κλιμάκω
εφαρμογή (Υ) ση
Προαιρετική
κυρώσεων
Εφαρμογή (Π)
Υ

5

του
ΕΟΔΥ
(Παράρτημα ΙΙΙ).
Α.1

Ορισμός υπευθύνου
εφαρμογής του σχεδίου
διαχείρισης ύποπτου
κρούσματος COVID19 του κάμπινγκ. Ο
υπεύθυνος εφαρμογής
του
σχεδίου
διαχείρισης ύποπτου
κρούσματος
αναφέρεται στο σχέδιο.

Υ

6

Β

Τα περιστατικά και τα Διοίκηση/
μέτρα
που Διεύθυνση
εφαρμόστηκαν
καταγράφονται
στο
βιβλίο
συμβάντων
COVID-19

Υ

4

Γ

Επάρκεια και ορθή
χρήση Μ.Α.Π.: θα
πρέπει να υπάρχουν
επαρκή ΜΑΠ και να
χορηγούνται
στο
προσωπικό
του
κάμπινγκ ανάλογα με
τα καθήκοντά του.

Υ

5

Δ

Ενημέρωση
των
πελατών
για
την
υποχρέωση εφαρμογής
των
μέτρων
προστασίας από τη
λοίμωξη COVID-19 Οι
πελάτες
ενημερώνονται για το
υγειονομικό
πρωτόκολλο
λειτουργίας και τα
μέτρα πρόληψης της
λοίμωξης COVID-19
που εφαρμόζονται στα
κάμπινγκ, αλλά και για
τα μέτρα που ισχύουν
στην Ελλάδα όπου
είναι εφικτό πριν την
άφιξή τους.
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Δ.1

Η γνωστοποίηση του
υγειονομικού
πρωτοκόλλου
λειτουργίας
γίνεται
στους
μόνιμους
πελάτες,
στους
διοργανωτές ταξιδιών
και
τουριστικούς
πράκτορες, συλλόγους
κλπ., όπως και σε
όσους πελάτες έχουν
κάνει ή θα κάνουν
κράτηση με email.

Υ

Δ.2

Ανάρτηση οδηγιών
στην
επίσημη
ιστοσελίδα
του
κάμπινγκ
ή
με
δημοσιεύσεις στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης

Π

Δ.3

Τα
υγειονομικά
πρωτόκολλα και οι
σχετικές οδηγίες θα
αναρτηθούν επίσης σε
εμφανή σημεία του
καταλύματος (είσοδο,
χώρο υποδοχής χώρους
υγειονομικού
ενδιαφέροντος κλπ.) ή
θα χορηγούνται και με
έντυπη ενημέρωση

Υ

Δ.4

Κοινοποίηση
της
ιστοσελίδας
της
Ελληνικής κυβέρνησης
με τις πληροφορίες για
τη λοίμωξη COVID-19
και τα μέτρα που
αφορούν
τους
αλλοδαπούς
που
επισκέπτονται τη χώρα
στην αγγλική γλώσσα.

Π

Δ.5

Συνιστάται
ενημέρωση
της
ιστοσελίδας
του
καταλύματος με ειδική
ενότητα
COVID-19
στην οποία θα αναρτά

Π
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1

3

τα
υγειονομικά
πρωτόκολλα,
τις
οδηγίες, τα μέτρα και
την
πολιτική
του
καταλύματος,
με
δυνατότητα link και
στις
επίσημες
ιστοσελίδες
της
ελληνικής κυβέρνησης.
Ε

Ορισμός συντονιστή
του κάμπινγκ για την
πρόληψη κρουσμάτων
COVID-19 και την
τήρηση του ειδικού
πρωτοκόλλου και των
οδηγιών του ΕΟΔΥ.

Υ

6

ΣΤ

Υιοθέτηση από το
προσωπικό
των
βασικών
μέτρων
αποφυγής μετάδοσης
του
κορωνοϊού
COVID-19 και χρήση
των Μ.Α.Π.

Υ

5

Ζ.1

Η
κοινωνική
Κοινωνική
απόσταση 1,5 μέτρων απόσταση
πρέπει να τηρείται και
σε
όλους
τους
εσωτερικούς
και
εξωτερικούς χώρους
μεταξύ των ατόμων τα
οποία δεν διαμένουν
στο
ίδιο
κατασκηνωτικό μέσο ή
δεν ανήκουν στην ίδια
οικογένεια/ παρέα.

Υ

1

Ζ.2

Στις εγκαταστάσεις
των
εσωτερικών
στεγασμένων
κοινόχρηστων χώρων
του κάμπινγκ θα πρέπει
να
διατηρείται
η
κοινωνική απόσταση
με υιοθέτηση μέτρων
ειδικής σήμανσης και
ελεγχόμενης εισόδου,
ώστε
να
υπάρχει

Υ

1
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ελάχιστη απόσταση 1,5
μέτρων μεταξύ των
ατόμων, τα οποία
ταυτόχρονα θα κάνουν
χρήση
της
υφασμάτινης μάσκας.
Η

Αναφορά
παραβάσεων:
οποιαδήποτε
παράβαση των οδηγιών
και κανονισμών θα
πρέπει να αναφέρεται
στον συντονιστή.

Υ

1

Θ.1

Εκπαίδευση
προσωπικού

Υ

4

Η
εκπαίδευση
προσωπικού ανάλογα
με τα καθήκοντά τους
θα αφορά στα εξής:
- στο σχέδιο για τη
διαχείριση
ύποπτου
κρούσματος COVID19,
- στη χρήση ΜΑΠ,
- στη λήψη των
βασικών
μέτρων
αποφυγής μετάδοσης
του
κορωνοϊούCOVID-19,
στους
λοιπούς
ειδικούς κανονισμούς
του κάμπινγκ για την
πρόληψη της λοίμωξης
COVID-19
- την υποχρέωση
αναφοράς
των
σχετικών
συμπτωμάτων
της
λοίμωξης COVID-19
στον
προϊστάμενό
τους, τόσο για τους
ίδιους, όσο και για τους
πελάτες,
εφόσον
αντιληφθούν συμβατά
συμπτώματα.
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Θ.2.

Προθεσμία
ολοκλήρωσης
εκπαίδευσης
συντονιστή, ο οποίος εν
συνεχεία
εκπαιδεύει
και
το
υπόλοιπο
προσωπικό:
20/06/2020

Υ

4

Θ.3

Τα
μέλη
του
προσωπικού τα οποία
αναπτύσσουν
συμπτώματα
αναπνευστικής
λοίμωξης θα πρέπει να
απομακρύνονται
αμέσως
από
την
εργασίας τους.

Υ

4

Ι

Αποφυγή
συναλλαγών
δια
ζώσης. Συνιστάται να
προτιμώνται
οι
ηλεκτρονικές
συναλλαγές και η
τηλεφωνική
συνεννόηση, σε ό,τι
αφορά
παραγγελίες,
αγορές υπηρεσιών και
αγαθών, εξοπλισμού
κλπ.

Π

ΙΑ

«Απαγόρευση
εισόδου
στα
κατασκηνωτικά μέσα
σε μη διαμένοντες.»

Υ

4

ΙΒ

Λειτουργία
της
παραλίας
(διάταξη
καθισμάτων κτλ) του
κάμπινγκ σύμφωνα με
το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο

Υ

4

ΙΓ

Η διεύθυνση του Διεύθυνση/
καταλύματος
τηρεί Διοίκηση
αρχείο που διατηρείται
στο
κάμπινγκ
με
ευθύνη της, για όλα τα
άτομα που διαμένουν ή

Υ

4
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διέμειναν σε αυτό όνομα,
εθνικότητα,
ημερομηνία άφιξης και
αναχώρησης, στοιχεία
επικοινωνίας(διεύθυνσ
η, τηλέφωνο, email) σε
κάθε κατασκηνωτικό
μέσο ή οικίσκο είτε
ανήκει στους πελάτες
είτε στην επιχείρηση.
ΙΔ

Θέσεις
Θέσεις
κατασκηνωτικών
κατασκηνωτικώ
μέσων Η απόσταση ν μέσων
μεταξύ κάθε μορφής
κατασκηνωτικού
μέσου
(τροχόσπιτα,
αυτοκινούμενα,
σκηνές, κτλ.) θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον 5
μέτρα από την πόρτα
εισόδου
του
κατασκηνωτικού
μέσου και 3 μέτρα από
κάθε άλλη πλευρά του.
Εναλλακτικά πρέπει ο
αριθμός
πελατών
συμπεριλαμβανομένων
και
των
μόνιμων
πελατών να μειωθεί
κατά 20% από την
εγκεκριμένη
δυναμικότητα
σε
άτομα,
υπό
την
προϋπόθεση
ότι
τηρούνται
οι
προαναφερόμενες
αποστάσεις 5 μέτρων
και 3 μέτρων. Η
κοινωνική απόσταση
των 1,5 μέτρων μεταξύ
των ατόμων που δεν
μένουν
στο
ίδιο
κατασκηνωτικό μέσο ή
οικίσκο ή δεν ανήκουν
στην ίδια οικογένεια/
παρέα πρέπει επίσης να
εξασφαλίζεται
σε
όλους τους χώρους.
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Υ

4

ΙΕ

Εφαρμογή
των Καθαρισμός
οδηγιών της υπ΄ αρ. και απολύμανση
Δ1γ/Γ.Π/οικ
19954/20.03.2020
εγκύκλιου
του
Υπουργείου
Υγείας
«Μέτρα καθαρισμού
και απολύμανσης σε
χώρους και επιφάνειες
κατά την εξέλιξη της
πανδημίας του SARSCoV-2»
(ΑΔΑ:
6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ),
όπως ισχύει.

Υ

4

ΙΣΤ

Στην περίπτωση που Ενοικιαζόμενα
εκμισθώνονται
ή κατασκηνωτικά
παρέχονται
σκηνές μέσα
αυτές θα πρέπει να
καθαρίζονται και να
απολυμαίνονται
μεταξύ των χρήσεων
τους
από
διαφορετικούς πελάτες,
σύμφωνα με τις οδηγίες
των κατασκευαστών.
Στην περίπτωση που ο
καθαρισμός δημιουργεί
αερολύματα
(π.χ.
καθαρισμός με νερό
υπό
πίεση),
ο
καθαρισμός θα πρέπει
να γίνεται μακριά από
τους πελάτες και να
χρησιμοποιούνται τα
απαραίτητα
Μ.Α.Π.
Λοιπός εξοπλισμός που
εκμισθώνεται
ή
παρέχεται
(όπως
στρώματα,
τρόμπες,
τραπεζάκια, κτλ.,) θα
πρέπει να καθαρίζεται
και να απολυμαίνεται
μεταξύ των χρήσεων
τους
από
διαφορετικούς πελάτες.

Υ

4

ΙΖ.1

Οι
εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις
υγιεινής
υγιεινής
(αποχωρητήρια, ντους,

Υ

4
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χώροι πλύσης χεριών,
αποδυτήρια, νεροχύτες
για το πλύσιμο πιάτων)
πρέπει να διατηρούνται
καθαρές και σε καλή
κατάσταση σύμφωνα
με τις Υγειονομικές
Διατάξεις
και
να
αερίζονται
επαρκώς
κατά τη χρήση.
ΙΖ.2

Καθαρισμός
και
απολύμανση
εγκαταστάσεων
υγιεινής. Θα πρέπει να
τηρείται συγκεκριμένο
γραπτό
πρόγραμμα
καθαριότητας
και
ελέγχου σε τέτοια
συχνότητα ώστε να
διασφαλίζεται
η
διατήρηση
των
συνθηκών υγιεινής των
εγκαταστάσεων καθ΄
όλη τη διάρκεια της
ημέρας.

Υ

4

ΙΖ.3

Τοποθέτηση
σε
διάφορα προσβάσιμα
σημεία
στους
στεγασμένους
και
υπαίθριους
κοινόχρηστους χώρους
κάδων απορριμμάτων.

Υ

2

ΙΖ.4

Οι νιπτήρες πρέπει να
είναι
συνεχώς
εφοδιασμένοι
με
σαπούνι, χειροπετσέτες
και
ποδοκίνητους
κάδους
για
τα
απορρίμματα.

Υ

2

ΙΗ

Ισχύουν
όσα
αναφέρονται
στο
Παράρτημα Ι για τις
κολυμβητικές
δεξαμενές και τις
δεξαμενές
υδρομάλαξης

Υ

4

Κολυμβητικές
δεξαμενές
εγκαταστάσεις
υδάτων
αναψυχής
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ΙΘ

Λειτουργία σύμφωνα Εστίαση,
με
το
ισχύον καταστήματα
νομοθετικό πλαίσιο
και
λοιπές
εγκαταστάσεις

Υ

5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19
Εάν ένας επισκέπτης παρουσιάσει συμπτώματα συμβατά με την λοίμωξη COVID-19,
εφαρμόζονται τα παρακάτω:
1. Καλείται ο ιατρός με τον οποίο συνεργάζεται το τουριστικό κατάλυμα για
αξιολόγηση του περιστατικού.
2. Αν ο ασθενής έχει επείγουσα ανάγκη νοσηλείας, παρουσιάζει σοβαρή κλινική
εικόνα, διακομίζεται προς την οικεία μονάδα υγείας, ως ύποπτο κρούσμα COVID-19.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης περιστατικού COVID-19 από
τις υγειονομικές υποδομές της περιοχής πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μεταφορά του
ασθενή (ΕΚΑΒ, πλωτό ασθενοφόρο, αεροδιακομιδή) στην πλησιέστερη μονάδα υγείας
όπου μπορεί να το διαχειριστεί.
3. Αν ο ασθενής εμφανίζει ήπια κλινική εικόνα, λαμβάνεται από τον ιατρό δείγμα για
εργαστηριακή επιβεβαίωση COVID-19.
4. Εφόσον το περιστατικό αξιολογείται ως πιθανό COVID-19 από τον εξετάζοντα
ιατρό, ο υγειονομικός υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον ΕΟΔΥ
στα τηλέφωνα 210 5212054 ή τον ειδικό τετραψήφιο αριθμό 1135 (όλο το 24ωρο), για
δήλωση του ύποπτου κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του.
5. Ο ασθενής με ήπια κλινική εικόνα παραμένει στο δωμάτιό του, μέχρι τη
γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου.
6. Κατά την ως άνω αναμονή, αποφεύγεται η είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο του
ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος
προσωπικού του καταλύματος συνιστάται να ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με το
πιθανό κρούσμα.
7. Ο ιατρός και το προσωπικό του ξενοδοχείου που θα εισέλθει στο δωμάτιο του
ύποπτου η αργότερα επιβεβαιωμένου κρούσματος πρέπει να χρησιμοποιήσει μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) υψηλής προστασίας (μάσκες, γυαλιά, αδιάβροχες μιας
χρήσης ρόμπες). Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό που θα ασχοληθεί με το
καθαρισμό δωματίου ασθενή με COVID-19.
8. Αν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19, μεταφέρεται στο ειδικό ξενοδοχείο
καραντίνας και αργότερα σε υγειονομική μονάδα η οποία θα φιλοξενεί τους ασθενείς
με COVID-19, αν χρήζει νοσηλείας. Αν δεν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19,
αντιμετωπίζεται στο χώρο του ξενοδοχείου με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.
9. Ο ασθενής μεταφέρεται με ΜΑΠ (απλή χειρουργική μάσκα) και ιδιωτικό
μεταφορικό μέσο.
10. Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον
φροντίζει (π.χ. σύζυγος), πρέπει να χορηγηθεί στο συνοδό απλή χειρουργική μάσκα και
να του συστηθεί να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις
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του ασθενή (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει
ή πιει.
11. Πρέπει πάντα να καταγράφονται τα στοιχεία επαφής συγγενικού προσώπου του
ασθενή σε περίπτωση που χρειαστεί συναίνεση για επεμβάσεις όπου ο ασθενής δεν
μπορεί να επικοινωνήσει.
12. Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα μίας
χρήσεως, γάντια) πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην
ξαναχρησιμοποιείται.
13. Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να
πλένονται καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά
το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Σήμα Πιστοποίησης Health First.
Το Σήμα Πιστοποίησης αντικαταστάθηκε ως κατωτέρω από την παρ. 10 της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Υγείας - Τουρισμού Αριθμ. 8958 της 15/16.6.2020
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Ειδικά
πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι
τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορω νοϊού
COVID-19” (Β’ 2084)» (Β΄ 2370). Με το δε ακροτελεύτιο εδ. αυτής ορίστηκε ότι
«Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 (Β’ 2084) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού.»

----------.----------
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352. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 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)
(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 26 υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781/2020
«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΄ 2178), κατωτ. αριθ. 380, από την
έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής. Με την δε παρ. 1 ιδίου άνω άρθρου 26
ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 5 Ιουνίου 2020 έως και τις 14
Ιουνίου 2020».)
----------.---------353. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 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)
(Καταργήθηκε από το άρθρο 7 της 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)
----------.----------

354. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΑριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465 της 31/31.5.2020 «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΄ 2087)
(Καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 26 υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781/2020
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό
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της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2178), κατωτ. αριθ. 380, από την
έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής. Με την δε παρ. 1 ιδίου άνω άρθρου 26
ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 5 Ιουνίου 2020 έως και τις 14
Ιουνίου 2020». )
----------.----------

355. ΑΠΟΦΑΣH ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Aριθμ. Α. 1122 της
29/31.5.2020 «Παράταση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) ως
προς την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013»
(Β΄ 2088)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),
β) του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την υπ΄ αρ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
4. Την υπ΄ αρ. 339/18.7.2019 (Β΄ 3051) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Απόστολο Βεσυρόπουλο».
5. Την υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄968) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την 1/20.1.2016 (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 της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως ισχύουν, την υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017
(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 υπ΄
αρ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α΄
170), που δεν έχει συμπληρωθεί από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 31η Ιουλίου
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2020, εφόσον έως και την 1η Ιουνίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί
ενδικοφανούς προσφυγής, παρατείνεται έως και τις 30.9.2020.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------

356. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 33470 της 31/31.5.2020 «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)
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. α΄, γ΄, δ΄, ε΄ και θ΄ της παρ. 2 και των περ. α΄, β΄, γ΄ και στ΄ της παρ.
4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
β) Των παρ. 1 και 5 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64), όπως η παρ. 1
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 και η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2, αντίστοιχα, του
άρθρου εξηκοστού ένατου 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), όπως η από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου κυρώθηκε με το άρθρο
3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
γ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
δ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
ε) Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α΄ 159).
στ) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
ζ) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
η) Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
(Α΄ 161).
θ) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151).
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ι) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α΄ 26).
ια) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22261/2.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «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), όπως η ισχύς αυτής αρχικώς
παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25773/17.4.2020 όμοια κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 1476), έως και 15.5.2020 και ώρα 12.00 και εκ νέου, με την υπ΄ αρ.
Δ1α/Γ.Π. οικ. 30343/14.5.2020 όμοια κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1850), έως και
31.5.2020 και ώρα 12.00.
3. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που
καθιστά αναγκαίο τον εκ νέου προσωρινό περιορισμό προσώπων που εισέρχονται στη
χώρα από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
λαμβανομένων υπόψη όμως των σημερινών επιδημιολογικών και λοιπών δεδομένων.
4. Την από 29.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπ΄ αρ. Β2α/οικ.33468/31.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1α. Τον κατ΄ οίκον προσωρινό περιορισμό για επτά (7) ημέρες από την άφιξή τους,
των προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής
(συμπεριλαμβανομένων των κρατών- μελών της ΕΕ) και με οποιονδήποτε τρόπο, για
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά
του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική επικράτεια, εξαιρουμένων των περιπτώσεων
που ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις της παρούσας. Τα αρμόδια όργανα
δύνανται, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, να ορίζουν ως χώρο επιβολής
του μέτρου του προηγούμενου εδαφίου επί προσώπων εισερχόμενων στη χώρα, και
οποιονδήποτε άλλον εκ των προβλεπόμενων χώρων της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου
πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 1β. Ο κατ΄οίκον περιορισμός της
παρ. 1α ανέρχεται σε δεκατέσσερις (14) ημέρες στις περιπτώσεις ανίχνευσης θετικού
δείγματος κορωνοϊού COVID-19 κατά την υποβολή των εισερχομένων σε
εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο.
2. Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα
κατά το χρονικό διάστημα από 31.5.2020 και ώρα 12:00 έως και 15.6.2020 και ώρα
12:00.
3. Τα πρόσωπα που στερούνται κατοικίας στην Ελλάδα υποχρεούνται να
παραμένουν, για το χρονικό διάστημα της παρ. 1, στον τόπο της προσωρινής διαμονής
τους, όπως οικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου ή ξενοδοχείο, εκτός αν παραμένουν
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στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει
για αυτό το χρονικό διάστημα. Στις αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της
εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76), παρέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή της
παρούσας, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.
4. Οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της παρ. 3 είναι δυνατόν να ζητούν από
τα πρόσωπά της παρ. 1, κατά την είσοδό τους στη χώρα, τη διεύθυνση στην οποία θα
παραμείνουν κατ΄ εφαρμογή της παρούσας.
5. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, και χωρίς να θίγονται οι
προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου εικοστού
τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε
με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ.
Άρθρο δεύτερο
1. Οι εργαζόμενοι στις διεθνείς υπηρεσίες χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων
μεταφορών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οφείλουν μετά την είσοδό τους στη χώρα,
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, είτε να διέλθουν αυτής είτε να κατευθυνθούν στον
προορισμό τους και στη συνέχεια να τεθούν σε προσωρινό περιορισμό για χρονικό
διάστημα επτά (7) ημερών, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου πρώτου της
παρούσας.
2. Σε περίπτωση υποχρέωσης των εργαζομένων της παρ. 1 προς εκτέλεση νέου
διεθνούς δρομολογίου εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο περιορισμός
αίρεται.
«3. Από τον περιορισμό του άρθρου πρώτου εξαιρούνται τα πληρώματα, οι χειριστές
και οι τεχνικοί των εταιρειών των μισθωμένων ελικοπτέρων, τα οποία εμπλέκονται
στην αεροπυρόσβεση για την κάλυψη των αναγκών της αντιπυρικής περιόδου 2020.».
(3) 4. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που παρόντος οφείλουν κατά τα λοιπά, κατά
το χρονικό διάστημα παραμονής τους στη χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Η νέα παρ. 3 προστέθηκε και η αρχική παρ. 3 αναριθμήθηκε σε παρ. 4 από το
άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34086 της 2/2.6.2020 «Συμπλήρωση της υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.33470/ 31.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής "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)» (Β΄ 2115)
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Άρθρο τρίτο
Ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν απαγόρευση εισόδου προσώπων στη χώρα,
καθώς και περιορισμό συνδέσεων με χώρες της αλλοδαπής ή κατάπλου πλοίων και
σκαφών, εν όλω ή εν μέρει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.
----------.----------

357. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Α 31226/1613 της 31/31.5.2020 «Καθορισμός του ύψους
των τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παροχής
συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ.
Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020,
με βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%» (Β΄ 2090)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π.
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 11.
β) Του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)»
(Α΄ 314), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 7 και 10.
γ) Των παρ. 3α και 3β της Υποπαραγράφου Γ2 της Παραγράφου Γ του άρθρου
πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
δ) Των περ. α, β, γ και δ της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4079/2012 (Α΄ 180)
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής
ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις
θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών
τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα» και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών».
ε) Του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών
συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (A΄ 33), όπως ισχύει.
στ) Του ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην
περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων» (Α΄ 283), όπως ισχύει.
ζ) Των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 1214/1981 (Α΄ 286) «Περί επιβολής κυρώσεων εις
τους διακινουμένους δια χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων δημοσίας χρήσεως άνευ
καταβολής κομίστρου και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», όπως ισχύει.
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η) Του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
(A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες
διατάξεις».
θ) Του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) «Κύρωση της από 30.3.2020 ΠΝΠ «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις».
ι) Της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 (Β΄ 1647) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
ια) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ιβ) Του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως
ισχύει.
ιγ) Του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών».
ιδ) Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιε) Της υπ΄ αρ. 340/18-7-2019 (Β΄ 3051) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη».
ιστ) Των άρθρων 2, 3 και 4 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).
ιζ) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
2. Την υπ΄ αρ. Α-59909/4404/18-01-2016 (Β΄ 126) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός τιμολογιακής
πολιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε. (Ο.ΣΥ.Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) καθώς επίσης και καθορισμός ενεργειών και
θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και διοικητικών μέτρων για την υλοποίηση
αυτής της πολιτικής».
3. Την υπ΄ αρ. 28738/2638/10-06-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1454) «Πράξη Συγχώνευσης των
Ανωνύμων Εταιρειών ΕΘΕΛ Α.Ε. και ΗΛΠΑΠ Α.Ε. - Μετονομασία νέας Ανώνυμης
Εταιρείας σε ΟΣΥ Α.Ε.»).
4. Την υπ΄ αρ. 28737/2637/10-06-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1454) «Πράξη Συγχώνευσης των
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Ανωνύμων Εταιρειών ΑΜΕΛ Α.Ε., ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. - Μετονομασία νέας
Ανώνυμης Εταιρείας σε ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.».
5. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία, περί περιορισμού των μετακινήσεων
και τήρησης αποστάσεων, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με βάση τις σχετικές εισηγήσεις της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας.
6. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των
αρνητικών συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη λήψης
μέτρων για τη στήριξη της κοινωνίας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς και να αντιμετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα, που ανακύπτουν
κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των συνεπειών της ανωτέρω πανδημίας και
απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, σε εναρμόνιση και προς τη συνταγματική υποχρέωση
λήψης θετικών μέτρων για την προστασία των πολιτών.
7. Την ανάγκη εφαρμογής μέτρων έμπρακτης στήριξης των τακτικών χρηστών των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων
περιορισμού μετακινήσεων από 11.3.2020 έως 04.05.2020 αλλά και κατά την χρονική
περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
8. Τις υπ΄ αρ. 307 ΠΡ-Δ.Σ./27-05-2020 και 319 ΠΡ-Δ.Σ./29-05-2020 προτάσεις του
Ο.Α.Σ.Α για τη διαμόρφωση τιμών πώλησης τύπων κομίστρου, με βάση τη μείωση του
συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13% και την επέκταση ισχύος των χρονικών καρτών
απεριορίστων διαδρομών, καθώς και την παροχή χρονικής επέκτασης για αγορές και
ανανεώσεις ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών, κατά το χρονικό διάστημα από
01.06.2020 εώς 31.10.2020.
9. Την υπ΄ αρ. οικ. 442/29.05.2020 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών
Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΥΠ.Υ.ΜΕ., σύμφωνα με την οποία, από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης
εκτιμάται μείωση των εσόδων του Ο.Α.Σ.Α., ποσού 1.091.547,37 ευρώ, η οποία
ενδεχομένως να καλυφθεί από την αναμενόμενη αύξηση των μετακινούμενων
επιβατών, καθώς και μείωση των δημοσίων εσόδων, ποσού 4.372.922,72 ευρώ, λόγω
μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 24% σε 13%, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό, με βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%, του
ύψους των τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παροχής
συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.
και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020, ως
εξής:
Άρθρο 1
Τιμές εισιτηρίων (ενιαίων, αεροδρομίου)
1. Η τιμή του ενιαίου εισιτηρίου, χρονικής ισχύος 90 λεπτών από την πρώτη
επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε
επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά
μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό
σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του
Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί), ορίζεται σε 1,20 ευρώ. Το εισιτήριο
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αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του
Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ.
Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,50 ευρώ.
2. Η τιμή του διπλού ενιαίου εισιτηρίου, χρονικής ισχύος 90 λεπτών έκαστο από την
πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε
επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά
μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό
σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του
Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί), ορίζεται σε 2,30 ευρώ. Το εισιτήριο
αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του
Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ.
Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 1,00 ευρώ.
3. Η τιμή του πενταπλού ενιαίου εισιτηρίου, χρονικής ισχύος 90 λεπτών έκαστο από
την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή
σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ με ισχύ σε όλα τα
συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ.
(ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο
τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς- Κορωπί), ορίζεται σε 5,70 ευρώ. Το
εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS
του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ.
Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 2,50 ευρώ.
4. Η τιμή των 10+1 ενιαίων εισιτηρίων, χρονικής ισχύος 90 λεπτών έκαστο από την
πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε
επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά
μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό
σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του
Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί), ορίζεται σε 12,00 ευρώ. Τα εισιτήρια
αυτά δεν ισχύουν για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του
Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ.
Μειωμένη τιμή των αντίστοιχων εισιτηρίων: 5,00 ευρώ.
5. Η τιμή του ημερήσιου εισιτηρίου για όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας
Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό
μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα Πειραιάς - Κορωπί), ορίζεται σε 4,10 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό ισχύει για μετακινήσεις
με την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80 της Ο.ΣΥ. και δεν ισχύει για
μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου της Ο.Σ.Υ.
6. Η τιμή του ενιαίου εισιτηρίου πέντε ημερών για όλα τα συγκοινωνιακά μέσα
αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό
σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του
Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί) το οποίο ισχύει για 5 πλήρη 24ωρα από
την επικύρωσή του ορίζεται σε 8,20 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για
μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική
λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ.
7. Η τιμή του Τουριστικού Εισιτηρίου 3 ημερών, για απεριόριστο αριθμό
μετακινήσεων με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του
Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί), καθώς και από μία διαδρομή από και
προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με το μετρό ή τις αντίστοιχες λεωφορειακές
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γραμμές EXPRESS της Ο.ΣΥ. Α.Ε., για 3 πλήρη 24ωρα από την πρώτη και μοναδική
επικύρωσή του, ορίζεται σε 20,00 ευρώ. Το Τουριστικό Εισιτήριο 3 ημερών ισχύει και
για μετακινήσεις με την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ.
8. Η τιμή του εισιτηρίου των λεωφορειακών γραμμών EXPRESS του Αεροδρομίου
της Ο.ΣΥ. ορίζεται σε 5,50 ευρώ. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 2,70
ευρώ. Τα εισιτήρια για τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου
ισχύουν για μία μόνο διαδρομή, από ή προς το Αεροδρόμιο. Η αποβίβαση από τις
λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο
επιτρέπεται μόνο στο Αεροδρόμιο, και αντίστροφα, η επιβίβαση στις λεωφορειακές
γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου με αφετηρία το Αεροδρόμιο επιτρέπεται μόνο
από το Αεροδρόμιο.
9. Η τιμή του εισιτηρίου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (μετρό) προς και από τον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) ορίζεται σε 9,00 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό ισχύει σε όλα
τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του
Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς- Αεροδρόμιο) για διάστημα 90 λεπτών από την
πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε
επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για
μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική
λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου
εισιτηρίου: 4,50 ευρώ.
10. Η τιμή του μετ΄ επιστροφής εισιτηρίου της ΣΤΑ.ΣΥ. (μετρό) προς και από το
Αεροδρόμιο ορίζεται σε 16,00 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό ισχύει για μία διαδρομή προς
το Αεροδρόμιο και μία από το Αεροδρόμιο με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα
αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού ΜαγούλαΠειραιάς- Αεροδρόμιο) για διάστημα 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωσή του σε
πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα
λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις
λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή
γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός
30 ημερών από την επικύρωσή του κατά την πρώτη επιβίβαση.
11. Η τιμή του εισιτηρίου του Μετρό (ΣΤΑ.ΣΥ.) από τους σταθμούς Παλλήνη,
Κάντζα, Κορωπί προς και από το Αεροδρόμιο ορίζεται σε 5,50 ευρώ. Έχει χρονική
ισχύ για διάστημα 90 λεπτών από την επικύρωση σε πύλη των σταθμών αυτών. Δεν
ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και
την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή του
αντίστοιχου εισιτηρίου: 2,70 ευρώ.
Άρθρο 2
Τιμές χρονικών προϊόντων κομίστρου απεριορίστων διαδρομών (Κάρτες)
1. Η τιμή της Μηνιαίας Κάρτας με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας
Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό
μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα Πειραιάς - Κορωπί), ορίζεται σε 27,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες
διαδρομές για 30 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του
μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία,
τρόλεϊ, τραμ. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του
Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. A.E.
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καθώς και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί - Αεροδρόμιο. Μειωμένη τιμή της
αντίστοιχης κάρτας: 13, 50 ευρώ.
2. Η τιμή της Μηνιαίας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ.
(λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το
Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς Αεροδρόμιο) ορίζεται στα 45,00. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 22,50 ευρώ.
3. Η τιμή της Τριμηνιαίας Κάρτας με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα
αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό
σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του
Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί), ορίζεται σε 78,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή
ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 90 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του
σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα
στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές
γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS
Χ80 της Ο.ΣΥ. A.E. καθώς και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί - Αεροδρόμιο.
Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 39, 00 ευρώ.
4. Η τιμή της Τριμηνιαίας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ.
(λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το
Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς Αεροδρόμιο), ορίζεται στα 129,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες
διαδρομές για 90 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του
μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία,
τρόλεϊ, τραμ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 64,50 ευρώ.
5. Η τιμή της Εξαμηνιαίας Κάρτας με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα
αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό
σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του
Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς - Κορωπί), ορίζεται σε 155,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή
ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 180 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή
του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό
μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις
λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή
γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. A.E., καθώς και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί Αεροδρόμιο. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 77, 50 ευρώ.
6. Η τιμή της Εξαμηνιαίας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.
[Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το
Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς Αεροδρόμιο), ορίζεται στα 228,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες
διαδρομές για 180 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του
μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία,
τρόλεϊ, τραμ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 114,00 ευρώ.
7. Η τιμή της Ετήσιας Κάρτας με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας
Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό
μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα Πειραιάς - Κορωπί), ορίζεται σε 300,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες
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διαδρομές για 365 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του
μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία,
τρόλεϊ, τραμ. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του
Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. A.E.
καθώς και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί - Αεροδρόμιο. Μειωμένη τιμή της
αντίστοιχης κάρτας: 150, 00 ευρώ.
8. Η τιμή της Ετήσιας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ.
(λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το
Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα - Πειραιάς Αεροδρόμιο), ορίζεται στα 446,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες
διαδρομές για 365 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του
μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία,
τρόλεϊ, τραμ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 223,00 ευρώ.
Άρθρο 3
Επέκταση ισχύος των προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας (καρτών)
1. Η ισχύς των ενεργών προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας (μηνιαία,
τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια), των οποίων οι κάτοχοι προπλήρωσαν αλλά δεν
εξάντλησαν την αξία τους, λόγω των περιορισμών που τέθηκαν στις μετακινήσεις κατά
το χρονικό διάστημα από τις 11.3.2020 έως τις 04.05.2020, επεκτείνεται ως εξής:
α) Οι χρονικές κάρτες που είχαν εντός του χρονικού διαστήματος της περίπτωσης 1,
ενεργά προϊόντα κομίστρου με υπόλοιπο χρονικής διάρκειας μικρότερο ή ίσο των 30
ημερών, θα λάβουν χρονική επέκταση ισχύος 30 ημερών.
β) Οι χρονικές κάρτες που είχαν εντός του χρονικού διαστήματος της περίπτωσης 1,
ενεργά προϊόντα κομίστρου με υπόλοιπο χρονικής διάρκειας μεγαλύτερο των 30
ημερών, θα λάβουν χρονική επέκταση ισχύος 55 ημερών.
2. Η ρύθμιση ισχύει για τους ενεργοποιημένους χρονικούς τύπους κομίστρου της
περίπτωσης 1, οι οποίοι είχαν φορτωθεί σε προσωποποιημένες κάρτες και η ισχύς τους
αναλώθηκε την χρονική στιγμή της πρώτης επικύρωσης, ενώ δεν ισχύει για τους μη
ενεργοποιημένους χρονικούς τύπους κομίστρου, οι οποίοι καθίστανται ενεργοί
οποιαδήποτε χρονική στιγμή πραγματοποιηθεί η επανέναρξη των μετακινήσεων των
δικαιούχων.
3. Η επέκταση ισχύος των χρονικών καρτών θα είναι διαθέσιμη από την 01.06.2020
και για χρονικό διάστημα 24 μηνών, στις αυτόματες συσκευές πώλησης του δικτύου
ΟΑΣΑ, ενώ η έναρξη ισχύος των ανωτέρω χρονικών επεκτάσεων θα πραγματοποιείται
με την ενεργοποίησή τους κατά την πρώτη επικύρωση.
Άρθρο 4
Παροχή έκπτωσης με μορφή επέκτασης του χρόνου ισχύος για προϊόντα κομίστρου
ετήσιας χρονικής διάρκειας (ετήσιες κάρτες) ΟΑΣΑ
1. Για τις αγορές νέων ετήσιων προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας παρέχεται
από την 1η Ιουνίου 2020 πρόσθετη έκπτωση 10%, με τη μορφή επέκτασης του
χρονικού διαστήματος ισχύος των χρονικών καρτών από 365 σε 402 ημέρες, ως εξής:
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α) Σε αγορές ή ανανεώσεις των ετησίων καρτών (είτε μεμονωμένα, είτε με μαζική
διάθεση μέσω σωματείων, εταιρειών, κτλ.) παρέχεται από την 1η Ιουνίου 2020,
έκπτωση 10%, εν είδει επιπλέον ημερών στο χρονικό διάστημα ισχύος των χρονικών
καρτών, δηλαδή από 365 σε 402 ημέρες.
β) Η ανωτέρω έκπτωση παρέχεται στις νέες συμφωνίες μαζικής πώλησης ετήσιων
καρτών με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς,
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αντιπροσωπευτικές ενώσεις εργαζομένων ή ιδιωτών
κ.α., οι οποίες θα συνάπτονται μετά την 1η Ιουνίου 2020, πλέον της χορηγούμενης
έκπτωσης που παρέχεται στις τιμές αγοράς των καρτών αναλόγως της ζητούμενης
ποσότητας.
2. Η παροχή έκπτωσης με μορφή επέκτασης του χρόνου ισχύος των ετήσιων καρτών
θα είναι διαθέσιμη από την 01.06.2020 και θα παρέχεται έως τις 31.12.2020.
Άρθρο 5
Μεταβίβαση - Αντικατάσταση ενεργών προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας
Για τις περιπτώσεις επιβατών κατόχων ενεργών προϊόντων κομίστρου χρονικής
διάρκειας, είτε για το χρονικό διάστημα από τις 11.3.2020 έως τις 04.05.2020 είτε μετά
την 04.05.2020 (ημερομηνίας παρέλευσης του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των
μέτρων περιορισμού μετακινήσεων των πολιτών), δεν προβλέπεται ακύρωση των
προϊόντων κομίστρου, αλλά παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης μέσω
αντικατάστασης της προσωποποιημένης κάρτας και μεταφορά του υπολοίπου της
αξίας της σε νέα κάρτα.
Άρθρο 6
Λοιπά Θέματα
Αναφορικά με το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης ή μετακίνησης με πλήρη ή μερική
απαλλαγή από την καταβολή του κομίστρου, στα συγκοινωνιακά μέσα περιοχής
αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής της παρ. 4 του
άρθρου 6 του ν. 3920/2011, την πιστοποίηση του ως άνω δικαιώματος, την εγκυρότητα
των τίτλων μεταφοράς και των επιβαλλόμενων προστίμων στην περίπτωση μη κατοχής
αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. Α 59909/4404/18-012016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄126).
Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.06.2020 έως 31.10.2020.
----------.----------

358. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Α 31201/1611 της 31/31.5.2020 «Καθορισμός ύψους των
τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παροχής
συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. κατά το
χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020» (Β΄ 2090)
Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π.
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 11.
β) Του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)»
(Α΄ 314), όπως ισχύει, και ιδίως των άρθρων 7 και 10.
γ) Των παρ. 3α και 3β της Υποπαραγράφου Γ2 της Παραγράφου Γ του άρθρου
πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
δ) Των περ. α, β, γ και δ της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4079/2012 (Α΄ 180)
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαια-κής
ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις
θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών
τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα και άλλες διατάξεις
του Υπουργείου Οικονομικών».
ε) Του ν. 4482/2017 (Α΄ 102) «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες
στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
στ) Των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 1214/1981 (Α΄ 286) «Περί επιβολής κυρώσεων εις
τους διακινουμένους δια χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων δημοσίας χρήσεως άνευ
καταβολής κομίστρου και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», όπως ισχύει.
ζ) Του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
(A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες
διατάξεις».
η) Του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) «Κύρωση της από 30.3.2020 ΠΝΠ «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις».
θ) Της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 (Β΄ 1647) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
ι) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ια) Του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως
ισχύει.
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ιβ) Του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών».
ιγ) Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιδ) Της υπ΄ αρ. 340/18-7-2019 (Β΄ 3051) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη».
ιε) Των άρθρων 2, 3 και 4 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).
ιστ) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
2. Την υπ΄ αρ. Α/οικ.45788/3552/5-8-2014 (Β΄ 2283) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομιών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρων του
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)», όπως ισχύει.
3. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία περί περιορισμού των μετακινήσεων
και τήρησης αποστάσεων, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με βάση τις σχετικές εισηγήσεις της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας.
4. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των
αρνητικών συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη λήψης
μέτρων για τη στήριξη της κοινωνίας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς και να αντιμετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα που ανακύπτουν
κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των συνεπειών της ανωτέρω πανδημίας και
απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, σε εναρμόνιση και προς τη συνταγματική υποχρέωση
λήψης θετικών μέτρων για την προστασία των πολιτών.
5. Την ανάγκη εφαρμογής μέτρων έμπρακτης στήριξης των τακτικών χρηστών των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων
περιορισμού μετακινήσεων από 11.3.2020 έως 04.05.2020 αλλά και κατά την χρονική
περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
6. Το υπ΄ αρ. 1395/28-05-2020 έγγραφο του Ο.Σ.Ε.Θ Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται
η απόφαση Δ.Σ. ΟΣΕΘ Α.Ε. 18/2020, με την οποία εγκρίνεται η πρόταση του Ο.Α.Σ.Θ
για νέο τιμολόγιο με μείωση αξίας προϊόντων κατά 10% για το χρονικό διάστημα από
01/06/2020 εώς 31/10/2020.
7. Την υπ΄ αρ. οικ. 443/29.05.2020 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών
Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΥΠ.Υ.ΜΕ., σύμφωνα με την οποία, από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης
εκτιμάται μείωση εσόδων του Ο.Α.Σ.Θ., ποσού 118.609,83 ευρώ, η οποία ενδεχομένως
να καλυφθεί από την αναμενόμενη αύξηση των μετακινούμενων επιβατών, καθώς και
μείωση των δημοσίων εσόδων, ποσού 1.242.910,40 ευρώ, λόγω μείωσης του
συντελεστή Φ.Π.Α. από 24% σε 13%, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό, μειωμένου κατά 10 %, του ύψους των τύπων κομίστρου του
Ο.Α.Σ.Θ, κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020, ως εξής:
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Άρθρο 1
Τιμές εισιτηρίων
1. Η τιμή του βασικού κανονικού εισιτηρίου μίας (1) μόνο μετακίνησης σε
οποιαδήποτε λεωφορειακή γραμμή ορίζεται σε 0,90 ευρώ. Μειωμένη τιμή του
αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,45 ευρώ.
2. Η τιμή του κανονικού εισιτηρίου χρονικής διάρκειας 70 λεπτών δύο (2)
μετακινήσεων δια μετεπιβιβάσεων, από και προς κάθε κατεύθυνση, ορίζεται σε 1,10
ευρώ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,55 ευρώ.
Το ως άνω βασικό χρονικό εισιτήριο (κανονικό ή μειωμένο) έχει διάρκεια ισχύος
εβδομήντα (70) λεπτά από την έκδοση, εάν εκδίδεται από τα εντός των λεωφορείων
εκδοτικά μηχανήματα, ή από την πρώτη επικύρωσή του, εάν είναι προτυπωμένο
εισιτήριο. Οι μετεπιβιβάσεις γίνονται εντός της ως άνω οριζόμενης χρονικής διάρκειας
από την έκδοση ή την πρώτη επικύρωση του εισιτηρίου στο πρώτο λεωφορείο από και
προς κάθε κατεύθυνση. Σε περίπτωση που η δεύτερη επικύρωση του εισιτηρίου γίνει
εντός των εβδομήντα (70) λεπτών από την πρώτη, το εισιτήριο ισχύει μέχρι την
αποβίβαση του επιβάτη από το λεωφορείο αυτό.
3. Η τιμή του κανονικού εισιτηρίου χρονικής διάρκειας 90 λεπτών, τριών (3)
μετακινήσεων δια μετεπιβιβάσεων, από και προς κάθε κατεύθυνση, ορίζεται σε 1,30
ευρώ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,70 ευρώ.
Το ως άνω βασικό χρονικό εισιτήριο (κανονικό ή μειωμένο) έχει διάρκεια ισχύος
ενενήντα (90) λεπτά από την έκδοση (εάν εκδίδεται από τα εντός των λεωφορείων
εκδοτικά μηχανήματα) ή από την πρώτη επικύρωσή του (εάν είναι προτυπωμένο
εισιτήριο). Οι μετεπιβιβάσεις γίνονται εντός της ως άνω οριζόμενης χρονικής διάρκειας
από την έκδοση ή την πρώτη επικύρωση του εισιτηρίου στο πρώτο λεωφορείο από και
προς κάθε κατεύθυνση. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η δεύτερη επικύρωση του
εισιτηρίου γίνει εντός των ενενήντα (90) λεπτών από την πρώτη, το εισιτήριο ισχύει
μέχρι την αποβίβαση του επιβάτη από το λεωφορείο αυτό.
4. Η τιμή του κανονικού εισιτηρίου χρονικής διάρκειας 120 λεπτών, τεσσάρων (4)
μετακινήσεων δια μετεπιβιβάσεων, από και προς κάθε κατεύθυνση, ορίζεται σε 1,80
ευρώ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,90 ευρώ.
Το ως άνω βασικό χρονικό εισιτήριο (κανονικό ή μειωμένο) έχει διάρκεια ισχύος
εκατόν είκοσι (120) λεπτά από την έκδοση, εάν εκδίδεται από τα εντός των λεωφορείων
εκδοτικά μηχανήματα, ή από την πρώτη επικύρωσή του, εάν είναι προτυπωμένο
εισιτήριο. Η μετεπιβίβαση γίνεται εντός της ως άνω οριζόμενης χρονικής διάρκειας
από την έκδοση ή την πρώτη επικύρωση του εισιτηρίου στο πρώτο λεωφορείο από και
προς κάθε κατεύθυνση. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η δεύτερη επικύρωση του
εισιτηρίου γίνει εντός των εκατόν είκοσι (120) λεπτών από την πρώτη, το εισιτήριο
ισχύει μέχρι την αποβίβαση του επιβάτη από το λεωφορείο αυτό.
5. Η τιμή του κανονικού εισιτηρίου Πολιτιστικής Γραμμής και της λεωφορειακής
γραμμής εξυπηρέτησης του αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ορίζεται σε 1,80 ευρώ.
Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,90 ευρώ.
Άρθρο 2
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Τιμές χρονικών προϊόντων κομίστρου απεριορίστων διαδρομών (Κάρτες)
1. Η τιμή της Μηνιαίας Κάρτας κανονικού κομίστρου για την μετακίνηση των
επιβατών σε όλη την περιοχή ευθύνης του Οργανισμού ορίζεται σε 27,00 ευρώ.
Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 13,50 ευρώ.
2. Η τιμή της Τριμηνιαίας Κάρτας κανονικού κομίστρου ορίζεται σε 75,60 ευρώ.
Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 38,00 ευρώ.
3. Η τιμή της Εξαμηνιαίας Κάρτας κανονικού κομίστρου ορίζεται σε 135,00 ευρώ.
Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 67,50 ευρώ.
4. Η τιμή της Ετήσιας Κάρτας κανονικού κομίστρου ορίζεται σε 243,00 ευρώ.
Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 121,50 ευρώ.
Άρθρο 3
Λοιπά Θέματα
Αναφορικά με το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης ή μετακίνησης με πλήρη ή μερική
απαλλαγή από την καταβολή του κομίστρου του Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε., την πιστοποίηση του
ως άνω δικαιώματος, την εγκυρότητα των τίτλων μεταφοράς και των επιβαλλόμενων
προστίμων στην περίπτωση μη κατοχής αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν τα
οριζόμενα στην υπ΄ αρ. Α/οικ.45788/3552/5- 8-2014 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄2283), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.06.2020 έως 31.10.2020.
----------.----------

359. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33466 της 31/31.5.2020
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό
διάστημα από 1.6.2020 έως και 15.7.2020, 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, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2093)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας
του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Περιβάλλοντος και
Ενέργειας – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44818 της
14/14.7.2020 «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33466/ 31-5-2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και
καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 1-6-2020 έως και 15-7-2020,
των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων
Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης,
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καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα
“Ελληνικό Κτηματολόγιο”, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2093) έως και τις 15-9-2020» (Β΄
2863) , ορίστηκε ότι : «Η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33466/31-5-2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς
λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 1-6-2020 έως και 15-7-2020, 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, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2093), παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 159-2020.».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104).
2. Τις 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 κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
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).
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. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄
160).
8. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136).
9. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
11. Την υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.7.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου»
(Β΄ 3107).
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12. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26805/25.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «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), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 30344/14.5.2020 όμοια απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας
και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 26805/25.4.2020 (Β΄ 1587) έως και τις
31.5.2020» (Β΄ 1848).
13. Την από 25.5.2020 εισήγηση της 54ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά με
τα υγειονομικά μέτρα, που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία των
δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, καθώς και των υποθηκοφυλακείων, των
κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο» της χώρας.
14. Την ανάγκη θέσπισης κανόνων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά τη
λειτουργία των υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων και
υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» της χώρας.
15. Την από 25.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
16. Την υπ΄ αρ. Β2, Β3/οικ. 33428/29.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Τη λειτουργία, για το χρονικό διάστημα από την 1.6.2020 έως και τις 15.7.2020, των
έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και 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, κατά τα αναφερόμενα στην από
25.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, ως ακολούθως:
Επιτρέπονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων σύμφωνα
με απόφαση του Προϊσταμένου του καθ΄ ύλην αρμόδιου υποθηκοφυλακείου,
κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,
που τοιχοκολλάται στην είσοδο της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της,
εφόσον διαθέτει. Στην απόφαση αυτή ορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη
λειτουργία της υπηρεσίας, ο μηχανισμός ελέγχου, προκειμένου να αποφευχθούν
φαινόμενα συνωστισμού και συμφόρησης εντός της υπηρεσίας, η τηρητέα διαδικασία
για τον αερισμό των κοινοχρήστων χώρων της, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο
για την ασφαλή λειτουργία της, που τηρούνται υπ΄ ευθύνη του Προϊσταμένου, ενόψει
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της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται τα
ακόλουθα υγειονομικά μέτρα για τις άνω υπηρεσίες, σύμφωνα με την από 25.5.2020
εισήγηση της 54ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων
Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες: 1) ισχυρή σύσταση για χρήση μη
ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου, 2) διαθεσιμότητα αλκοολούχου
αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους, 3) τήρηση ενάμισι (1,5) μέτρου
απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων, 4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων
εντός μικρών αιθουσών στα 20-25 άτομα με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις
μεγαλύτερες αίθουσες.
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 κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
----------.----------

360. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ.
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)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Εσωτερικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35122 της
7/7.6.2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/ 31.5.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2094) για το χρονικό διάστημα από
8.6.2020 και ώρα 12.00 έως και 15.6.2020 και ώρα 12.00» (Β΄ 2212), ορίστηκε
ότι: «Η ισχύς της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/31.5.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «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), παρατείνεται από τη λήξη της
έως και τις 15.6.2020 και ώρα 12.00.»
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Εσωτερικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36847 της
14/14.6.2020 «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/ 31.5.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και
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Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2094) για το χρονικό διάστημα από
15.6.2020 έως και 30.6.2020» (Β΄ 2282), ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπ' αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/31.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «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), όπως αυτή παρατάθηκε με την υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.35122/7.6.2020 όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας
του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’
2212) έως και τις 15.6.2020 και ώρα 12.00, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της
έως και τις 30.6.2020.»
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 της περ. η΄ της παρ. 2 και της περ. ε' της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
β. του π.δ.86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη» (Α΄ 159),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
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 υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30621/17.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «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).
3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32011/24.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου
κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών
πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό 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).
4. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που
καθιστά αναγκαία την παράταση ισχύος του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και
κατάπλου των κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
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5. Την από 29.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την υπ' αρ. Β2α/οικ.33472/31.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
1. Από τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 και ώρα 06:00 έως τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2020
και ώρα 12:00 απαγορεύονται ο απόπλους και ο κατάπλους εντός της ελληνικής
Επικράτειας, κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας.
2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 επιτρέπεται ο κατάπλους των εν λόγω
πλοίων, κενών επιβατών, σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται
με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου, κατόπιν αδείας της αρμόδιας
Λιμενικής Αρχής μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
----------.----------

361. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
33475 της 1/1.6.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές
και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 2.6.2020 έως και τις 8.6.2020» (Β΄ 2095)
(Καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 8 της 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 COVID19, ισχύος από τις 5.6.2020 έως και τις 15.6.2020» (Β΄ 2144), κατωτ. αριθ. 374.)
----------.----------

362. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 606/133751 της 25.5/2.6.2020 «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)
Έχοντας υπόψη:
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1. Τις εθνικές διατάξεις:
α) του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265), όπως η παρ. 2
του άρθρου 69 τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4405/2016 (A΄ 129)
και ισχύει,
β) του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης
Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης
Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο
Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις»
(Α΄200), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32),
όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016
«Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και
άλλες διατάξεις» (Α΄78),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), όπως
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ε) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α΄ 138),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και διόρθωση σφάλματος 126),
ζ) της υπ΄ αρ. 242/14-1-2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Σκρέκα» (Β΄ 34),
η) της υπ΄ αρ. 1065/19-04-2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για την «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
θ) της υπ΄ αρ. 593/37447/31.03.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων για τον καθορισμό 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 της
περιόδου 2014- 2020 (Β΄ 1190) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 2220/108492/1610-2017 (B΄ 3668), 979/35486/ 07-03-2018 (Β΄ 866), 1862/104375/25-07-2018 (Β΄
3232), 3230/142765/19-10-2018 (Β΄ 4807), 1501/229370/ 16-09-2019 (Β΄ 3760),
1654/283199/05-11-2019 (Β΄ 4063) και ισχύει.
2. Τις ενωσιακές διατάξεις:
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α) του Καν. (EE) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1083/2006 (ΕL L 347/320) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
272 του Καν. Ε.Ε. Ευρατόμ) 2018/1046/193 του ΕΚΣ,
β) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και
την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕL L 347/487) όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 και το Παρ. Ι του Καν (ΕΕ) 2393/2017/ΕL L 350 και
ισχύει,
γ) του Καν. (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των καν. (ΕΟΚ)
352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ)
485/2008 του Συμβουλίου (ΕL L 347/549) όπως ισχύει κάθε φορά,
δ) του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,
ε) του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου
2014, για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών
καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕL L 181/48),
στ) του Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014,για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ) (ΓΑΚ) (ΕL L187/1) όπως τροποποιήθηκε με τον καν.(ΕΕ) 2017/1084
(ΕL L 156/1) και ισχύει,
ζ) του Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε
αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕL L 193/1)
όπως τροποποιήθηκε με τον καν. (ΕΕ) 2017/1084 (ΕL L 156/1) και ισχύει,
η) του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου
2014, για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (ΕL L 227/1),
θ) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014,
σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ (ΕL L 227/18),
ι) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014 για
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το
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ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και
την πολλαπλή συμμόρφωση (EL L 227/69),
ια) της C (2015) 9170 final/11.12.2015 Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής, για
την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το
ΕΓΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ιβ) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2020
σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ)
αριθ. 809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ)
2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον
αφορά ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, ELL 119 και ιδιαίτερα του άρθρου 6.
3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 (CCI
2014GR06RDNP001), όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 1215/22.04.2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
ΠΑΑ 2014-2020, της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ.
5. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 632/40539/22.04.2020 έγγραφο, σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Κ.Ε
6. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 30981/19.05.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής
Ανάπτυξης και Αλιείας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
7. Την παρ. 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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 «Κύρωση 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΄83).
8. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη λήψης μέτρων
προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο
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, να διασφαλισθεί η απορροφητικότητα της δημόσιας ενίσχυσης
κατά την διαδικασία της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και να αποφευχθεί η
απώλεια ενωσιακών πόρων.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ΄ αρ. 593/37447/31.03.2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό 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
της περιόδου 2014-2020 (Β΄ 1190), όπως ισχύει με τις όμοιες 2220/108492/16-10-2017
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(B΄3668), 979/35486/ 07-03- 2018 (Β΄ 866) 1862/104375/25-07-2018 (Β΄ 3232),
3230/142765/19-10-2018 (Β΄ 4807), 1501/229370/ 16-09-2019 (Β΄ 3760) και
1654/283199/05-11-2019 (Β΄ 4063), ως εξής
Άρθρο 1
α) Η παρ. 4 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η απόφαση ένταξης πράξης τροποποιείται μετά από τη διαπίστωση ανάγκης
τροποποίησης της πράξης, κατά τα οριζόμενα στη διαδικασία Ι.1.6 «Τροποποίηση
πράξης» του ΣΔΕ, όπως ισχύει κάθε φορά. Στην περίπτωση που η τροποποίηση αφορά
το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης, η απόφαση τροποποίησης
καταχωρίζεται από τον ΕΦΔ στο ΟΠΣΑΑ, πριν την υποβολή του αιτήματος πληρωμής,
το οποίο συμπεριλαμβάνει τη συγκεκριμένη τροποποίηση. Το πλήθος των
τροποποιήσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που επιτρέπονται, δεν
υπερβαίνει τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό αιτημάτων πληρωμής. Η τροποποίηση της
απόφασης ένταξης πράξης μπορεί να αφορά, πέραν των όσων αναφέρονται στο ΣΔΕ,
και σε αλλαγή τοποθεσίας υλοποίησης της πράξης εφόσον αυτή δεν τροποποιεί τα
κριτήρια επιλογής. Η προθεσμία που αναφέρεται στη διαδικασία Ι.1.6 του ΣΔΕ σχετικά
με την αποστολή στον ΕΦΔ του αποδεικτικού κατάθεσης της αίτησης τροποποίησης,
όπως αυτό παράγεται από το ΠΣΚΕ και των δικαιολογητικών τροποποίησης που
αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, ορίζεται σε δεκαπέντε (15)
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
τροποποίησης στο ΠΣΚΕ.».
β) Η παρ. 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πληρωμής στο ΠΣΚΕ, ο δικαιούχος
αποστέλλει εντός 15 εργάσιμων ημερών στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης
Πράξεων του άρθρου 11 της παρούσας, υπογεγραμμένη αίτηση πληρωμής όπως
παράγεται στο ΠΣΚΕ, μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο παράρτημα της
παρούσας με τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι χρηματοδοτικές προϋποθέσεις
που περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο του Υπομέτρου και ότι η πράξη
υλοποιήθηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη αίτηση στήριξης (αρχική ή
τροποποιημένη).».
γ) Η παρ. 3 του άρθρου 12, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για το υπομέτρο 4.2, η αίτηση πρώτης πληρωμής αντιστοιχεί τουλάχιστον στο
15% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης. Το άθροισμα των δαπανών, που
περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πρώτης και δεύτερης πληρωμής, θα πρέπει να ανέρχεται
τουλάχιστον στο ύψος των ιδίων κεφαλαίων, για τα οποία βαθμολογήθηκε η αίτηση
στήριξης. Οι αιτήσεις μερικών πληρωμών (ενδιάμεσων) αντιστοιχούν κατ΄ ελάχιστον
στο 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης.».
δ) Η παρ. 4 του άρθρου 12, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το πλήθος των αιτήσεων πληρωμής που μπορεί να υποβάλλει ο δικαιούχος δεν
μπορεί να ξεπερνά τις πέντε (5) αιτήσεις ανά πράξη.»
ε) Στο τέλος του άρθρου 12 προστίθεται παρ. 16 ως εξής:
«16. Λόγω των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας
COVID-19, για τον έλεγχο των αιτήσεων μερικών πληρωμών που έχουν ήδη
υποβληθεί, μέσω του ΠΣΚΕ ή πρόκειται να υποβληθούν από τους δικαιούχους εντός
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του 2020, εφόσον η αιτούμενη προς καταβολή δημόσια ενίσχυση αντιστοιχεί σε
προϋπολογισμό που αθροιστικά δεν ξεπερνά το 50% του εγκεκριμένου, δεν
διενεργείται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης Πράξεων, η προβλεπόμενη στην
παράγραφο 9Α επιτόπια επίσκεψη στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης και δεν
συντάσσεται το Πρακτικό του υποδείγματος 2, του Παραρτήματος της παρούσας. Στις
περιπτώσεις αυτές ο φάκελος με τα δικαιολογητικά πληρωμής, που υποβάλλει ο
δικαιούχος, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και αποδεικτικά στοιχεία (φωτογραφική
τεκμηρίωση με γεωσήμανση) που μπορούν να υποκαταστήσουν τις πληροφορίες που
λαμβάνονται κανονικά από τις επιτόπιες επισκέψεις. Μετά τον έλεγχο πληρότητας και
τη συμπλήρωση του υποδείγματος 1, του Παραρτήματος της παρούσας, από την
Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων, ο φάκελος πληρωμής αποστέλλεται από την
Δ.Α.Ο.Κ./Δ.Α.Ο. στον ΕΦΔ για εκκαθάριση. Η προβλεπόμενη επιτόπια επίσκεψη
διενεργείται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης Πράξεων με την επόμενη αίτηση
πληρωμής. Οι Επιτροπές πιστοποιούν την πρόοδο των εργασιών (φυσικό αντικείμενο)
και το κόστος (οικονομικό αντικείμενο) συντάσσοντας το Πρακτικό του υποδείγματος
2, που αφορά και τα αιτήματα πληρωμής για τα οποία δεν διενεργήθηκε επιτόπια
επίσκεψη. Σε περίπτωση που κατά την επιτόπια επίσκεψη διαπιστωθεί, παράληψη,
παρατυπία ή και ασυμφωνία των στοιχείων των αιτημάτων πληρωμών για τα οποία
καταβλήθηκαν τα αναλογούντα ποσά, χωρίς επιτόπια επίσκεψη, ο ΕΦΔ προβαίνει στον
συμψηφισμό των παρανόμως καταβληθέντων ποσών κατά την πληρωμή των επόμενων
δόσεων ή στην έκδοση Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης, σε περίπτωση που από
τον συμψηφισμό προκύπτει υπόλοιπο ποσό προς επιστροφή. Σε περίπτωση υποβολής
αίτησης τελικής πληρωμής ή αίτησης πληρωμής με αιτούμενη προς καταβολή δημόσια
ενίσχυση που αθροιστικά με τις προηγούμενες αιτήσεις ξεπερνά το 50% του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού, η επιτόπια επίσκεψη διενεργείται αμέσως μετά την
λήξη των περιοριστικών μέτρων.».
στ) Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1γ του άρθρου 14 αντικαθίστανται ως
εξής:
«Οι δικαιούχοι, το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης
ένταξης πράξης του επενδυτικού σχεδίου υποβάλουν στο ΠΣΚΕ την αίτηση πρώτης
πληρωμής. Για τις αιτήσεις στήριξης που εντάχθηκαν στις δράσεις του υπομέτρου 4.2
του ΠΑΑ 2014-2020 εντός του έτους 2019, η προθεσμία υποβολής της αίτησης πρώτης
πληρωμής των δικαιούχων μέσω του ΠΣΚΕ, παρατείνεται ως 31-10-2020. Οι
δικαιούχοι δύνανται, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής
της αίτησης πρώτης πληρωμής, να αιτηθούν άπαξ παράταση από τον ΕΦΔ, η οποία δεν
μπορεί να ξεπερνά τους έξι μήνες.»
ζ) Η παρ. 3 του άρθρου 17 αναριθμείται σε παρ. 2 και προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση των αναφερομένων στο άρθρο 19 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» της
παρούσας (εδάφιο 5 της παρ. 1 και σημείο 3 των «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ») από την έναρξη εφαρμογής των
κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, επιτρέπεται η
ανάληψη ή μεταφορά χρηματικών ποσών από τον διακριτό λογαριασμό των ιδίων
κεφαλαίων για άλλο σκοπό, χωρίς να μειώνεται αναλογικά ο εγκεκριμένος
προϋπολογισμός της αίτησης στήριξης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις:
α) υπάρχει απόλυτη συνάφεια της παραπάνω ενέργειας με την λειτουργική ή
εμπορική διευκόλυνση της επιχείρησης και
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β) η αναπλήρωση των ποσών αυτών πραγματοποιείται εντός του 2020».
η) Το εδάφιο 5 της παρ. 1 του άρθρου 19 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο δικαιούχος οφείλει να καταναλώσει τα ίδια κεφάλαια κατά προτεραιότητα.».
θ) Το σημείο 3 των «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» του άρθρου 19 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν ότι το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που είχαν αρχικά
κατατεθεί στον διακριτό λογαριασμό που δήλωσε ο δικαιούχος για την υλοποίηση της
επένδυσης και έλαβε σχετική βαθμολογία, δαπανήθηκε κατά προτεραιότητα για την
υλοποίηση του έργου. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται, μέχρι την κάλυψη του ποσού
των ιδίων κεφαλαίων, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 12, εκτός από την
κίνηση (extrait) του λογαριασμού, κατάσταση συναλλαγών που διενεργήθηκαν μέσω
αυτού, όπου η κάθε συναλλαγή σχετίζεται με το εξοφλημένο μέσω αυτής τιμολόγιο.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος κατά την ένταξή του δήλωσε (με Υπεύθυνη Δήλωση)
ότι έχει ήδη δαπανήσει μέρος ή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για τα οποία
βαθμολογήθηκε, οφείλει να προσκομίσει τα αντίγραφα κίνησης του τραπεζικού
λογαριασμού από τον οποίο εξοφλήθηκαν οι αντίστοιχες δαπάνες και το extrait του
διακριτού λογαριασμού για το υπόλοιπο του ποσού των προβλεπόμενων ιδίων
κεφαλαίων».
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 593/37447/31.03.2017 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό 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
της περιόδου 2014-2020 (Β΄1190), όπως έχει τροποποιηθεί με τις όμοιες 2220/
108492/16-10-2017 (B΄ 3668), 979/ 35486/07-03-2018 (Β΄ 866), 1862/104375/25-072018 (Β΄ 3232), 3230/142765/ 19-10-2018 (Β΄ 4807), 1501/ 229370/16-09-2019
(Β΄ 3760) και 1654/283199/05-11-2019 (Β΄ 4063).
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------

363. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Συνεδρίαση: 172/29.5.2020) της 2.6.2020 «Όροι και προϋποθέσεις για
την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων κατά τη
σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εποπτεύονται από την Τράπεζα της
Ελλάδος» (Β΄ 2098)
Έχοντας υπόψη:
α. τα άρθρα 2, 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
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β. τις διατάξεις του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 139), και ιδίως τα
άρθρα 3, 5, 6, 13 και 30 αυτού,
γ. την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ)
281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα
της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας» (Β΄ 650) και ιδίως την παρ. 5.5.1 αυτής,
δ. την πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ ΤΕ) 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο
αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων
Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές
αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» (Α΄ 59), και ιδίως το Παράρτημα 1
αυτής «ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (OUTSOURCING)»,
ε. 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 Δεδομένων, ΕΕ L 119/1/4.5.2016),
στ. τις διατάξεις 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),
ζ. την από 13 - 4 - 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), ιδίως το άρθρο τριακοστό ένατο αυτής,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄104),
η. το Επιγραμμικό Δημόσιο Μητρώο Γνήσιων Εγγράφων Ταυτότητας και Ταξιδίου
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Public
Register of Authentic Travel and Identity Documents Online-PRADO),
θ. τη Γνώμη της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με
τη χρήση καινοτόμων λύσεων στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας πελάτη από
πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της 23.1.2018
(JC/2017/81),
ι. το υπό διαβούλευση Σχέδιο Κοινών Κατευθυντήριων Οδηγιών σύμφωνα με τα
άρθρα 17 και 18 παράγραφος 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 για τα μέτρα δέουσας
επιμέλειας και τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά
ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και τις
περιστασιακές συναλλαγές (Κατευθυντήριες Οδηγίες Παραγόντων Κινδύνου), που
τροποποιούν τις Κατευθυντήριες Οδηγίες JC/2017/37 της 4ης Ιανουαρίου 2018,
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ια. ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Α. Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα πράξη καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εξ
αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων κατά τη σύναψη
επιχειρηματικής σχέσης με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 3 του ν.
4557/2018, που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το στοιχείο
α) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου (υπόχρεα πρόσωπα, εφεξής ΥΠ), στο
πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του θεσμικού πλαισίου πρόληψης της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (εφεξής ΞΧ) και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (εφεξής ΧΤ). Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις
αφορούν στην αξιόπιστη επαλήθευση των υπ΄ αριθμ. 1-4 στοιχείων πιστοποίησης
ταυτότητας του πίνακα της παρ. 5.5.1 της απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, βάσει
των εγγράφων ταυτοποίησης που ορίζονται στην εν λόγω παράγραφο και πληρούν τις
διατάξεις της παρούσας πράξης.
2. Οι διατάξεις της παρούσας πράξης εφαρμόζονται επίσης σε περίπτωση εξ
αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πραγματικού δικαιούχου νομικού προσώπου,
κατά την έννοια της παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018, ή νομίμου εκπροσώπου
νομικού προσώπου ή άλλου φυσικού προσώπου του οποίου απαιτείται η εξακρίβωση
και επαλήθευση της ταυτότητάς του λόγω της σχέσης του με νομικό πρόσωπο βάσει
της παρ. 5.5.2 της απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009.
3. Οι προβλεπόμενοι στην παρούσα πράξη όροι και προϋποθέσεις έχουν σκοπό τον
μετριασμό του κινδύνου που απορρέει από την εξακρίβωση και επαλήθευση της
ταυτότητας των φυσικών προσώπων χωρίς τη φυσική τους παρουσία.
Β. Αξιολόγηση και αντιμετώπιση κινδύνων της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης
4. Τα ΥΠ διασφαλίζουν ότι η διαδικασία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης φυσικών προσώπων και η τεχνολογική λύση που υιοθετούν είναι
επαρκείς και κατάλληλες για την εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας φυσικών
προσώπων βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη
πηγή, όπως προβλέπει το άρθρο 13 του ν. 4557/2018.
5. Τα ΥΠ προβαίνουν σε ενδελεχή αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από την
εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων και σχετίζονται με τα
ίδια τα φυσικά πρόσωπα, την αξιοπιστία και ανεξαρτησία των πηγών επαλήθευσης της
ταυτότητάς τους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα λαμβάνουν, καθώς και με
γεωγραφικούς και λοιπούς παράγοντες. Τα ΥΠ υιοθετούν, βάσει της ανωτέρω
αξιολόγησης κινδύνων, την κατάλληλη διαδικασία για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική
ταυτοποίηση φυσικών προσώπων και τεχνολογική λύση, σύμφωνα με τις προβλέψεις
της παρούσας πράξης, και μεριμνούν για την αποτελεσματική εφαρμογή της. Κατά την
αξιολόγηση των κινδύνων και τον καθορισμό της εφαρμοστέας διαδικασίας της εξ
αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, τα ΥΠ λαμβάνουν
υπόψη την από 23.01.2018 Γνώμη της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών
Αρχών σχετικά με τη χρήση καινοτόμων λύσεων στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας
πελάτη από πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (JC/2017/81).
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6. Τα ΥΠ εξετάζουν με προσοχή την εγκυρότητα και την αυθεντικότητα των
εγγράφων, δεδομένων και πληροφοριών που αποκτούν για τα φυσικά πρόσωπα κατά
τη διαδικασία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, χρησιμοποιώντας
επαρκές εύρος δεδομένων από διαφορετικές, αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές,
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία που συλλέγονται ηλεκτρονικά μέσω του εγγράφου
πιστοποίησης ταυτότητας του φυσικού προσώπου, χωρίς τη φυσική του παρουσία, δεν
είναι επαρκή για την επαλήθευση της ταυτότητάς του, αν δεν συνοδεύονται από τα
απαραίτητα μέτρα και μηχανισμούς ελέγχου που προβλέπονται στην παρούσα πράξη.
7. Τα ΥΠ, πριν από την υιοθέτηση της διαδικασίας της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης φυσικών προσώπων και της τεχνολογικής λύσης, αξιολογούν
τεκμηριωμένα:
α. τη δυνατότητα πλήρους ενσωμάτωσης της υιοθετούμενης τεχνολογικής λύσης στα
υπάρχοντα συστήματα και διαδικασίες τους και τους συναφείς τεχνολογικούς και
λειτουργικούς κινδύνους, και ιδιαίτερα τον κίνδυνο η τεχνολογική λύση να μην είναι
αξιόπιστη ή να μπορεί να παραβιαστεί ή να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά,
β. τους ποιοτικούς κινδύνους, ιδιαίτερα τον κίνδυνο οι πηγές πληροφοριών που
χρησιμοποιούνται για σκοπούς επαλήθευσης ταυτότητας να μην είναι επαρκώς
ανεξάρτητες και αξιόπιστες, καθώς και τον κίνδυνο ο βαθμός αξιοπιστίας της
διαδικασίας της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης μέσω της τεχνολογικής
λύσης να μην είναι ανάλογος προς το επίπεδο του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ που σχετίζεται με
το φυσικό πρόσωπο,
γ. τον κίνδυνο απάτης λόγω πλαστοπροσωπίας, δηλαδή τον κίνδυνο το φυσικό
πρόσωπο να μην είναι αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι ή να μην είναι υπαρκτό και
δ. τον κίνδυνο η υιοθετούμενη τεχνολογική λύση να μην πληροί τις προβλέψεις του
νομικού πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
8. Όσον αφορά στους τεχνικούς και λειτουργικούς κινδύνους, τα ΥΠ, ανεξαρτήτως
των εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών που τυχόν λαμβάνουν, θα πρέπει τα ίδια
να διαθέτουν εσωτερικά επαρκή τεχνογνωσία, ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν
την ορθή εφαρμογή και χρήση της τεχνολογικής λύσης, καθώς και τη συνέχιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών σε περίπτωση που η τεχνολογική λύση υποστεί
ανεπανόρθωτη συστημική βλάβη ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η σχέση
μεταξύ του ΥΠ και του εξωτερικού παρόχου της τεχνολογικής λύσης διακοπεί (σε
περίπτωση εξωπορισμού). Για τον σκοπό αυτό, τα ΥΠ αναπτύσσουν κατάλληλα σχέδια
συνέχισης εργασιών (contingency plans).
9. Τα ΥΠ διενεργούν κατάλληλες δοκιμές ώστε να διαπιστώσουν ότι η διαδικασία
της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και η τεχνολογική λύση που θα
υιοθετήσουν είναι επαρκείς και αξιόπιστες και επιτρέπουν την εφαρμογή μέτρων
δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με την πολιτική και τις διαδικασίες του ΥΠ και το
θεσμικό πλαίσιο πρόληψης ΞΧ/ΧΤ. Για τον σκοπό αυτό, το Αρμόδιο Διευθυντικό
Στέλεχος του άρθρου 38 του ν. 4557/2018 πρέπει να κατανοεί πλήρως τον τρόπο
λειτουργίας της τεχνολογικής λύσης και να συμμετέχει ενεργά στην αξιολόγησή της.
10. Η ως άνω αξιολόγηση κινδύνων και η διαδικασία της εξ αποστάσεως
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών προσώπων εγκρίνονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΥΠ, ή τη Διοίκησή του κατά την έννοια του κεφαλαίου IVΑ, παρ. 3 της
ΠΔΤΕ 2577/2006, βάσει εμπεριστατωμένης εισήγησης των αρμοδίων ανώτερων
Διευθυντικών Στελεχών και του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους του άρθρου 38 του
ν. 4557/2018. Ακόμα και στην περίπτωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, η
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Διοίκηση του ΥΠ πρέπει να κατανοεί πλήρως τους εν λόγω κινδύνους, τη διαδικασία
της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών προσώπων και τον τρόπο
λειτουργίας της τεχνολογικής λύσης.
11. Η εγκεκριμένη ως άνω διαδικασία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης φυσικών προσώπων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α. αναλυτική καταγραφή των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας εξ αποστάσεως
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ανά εφαρμοζόμενη μέθοδο του κεφ. Γ. και των
οργανωτικών, τεχνικών και διαδικαστικών μέτρων που διασφαλίζουν την αξιόπιστη
εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας φυσικών προσώπων και την
αντιμετώπιση των ανωτέρω συναφών κινδύνων, καθώς και τη συμμόρφωση με τις
διατάξεις της παρούσας πράξης,
β. διαδικασία ενεργοποίησης πρόσθετων μέτρων και δικλείδων ασφαλείας σε
περιπτώσεις μη ικανοποιητικού βαθμού βεβαιότητας σχετικά με την εγκυρότητα του
εγγράφου ταυτοποίησης ή την ταυτότητα του φυσικού προσώπου,
γ. διαδικασία καταγραφής και παρακολούθησης των αποκλίσεων της διενεργούμενης
σε σχέση με την εγκεκριμένη διαδικασία εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
και
δ. προσδιορισμό κριτηρίων μη αποδεκτού κινδύνου και διαδικασία τερματισμού της
διαδικασίας για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση σε περίπτωση που αυτά
πληρούνται.
12. Τα ΥΠ επαναξιολογούν σε ετήσια βάση τη διαδικασία της εξ αποστάσεως
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών προσώπων και την τεχνολογική λύση που
εφαρμόζουν, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις, τους αναδυόμενους
κινδύνους και τυχόν αλλαγές του θεσμικού πλαισίου πρόληψης ΞΧ/ΧΤ, προκειμένου
να διασφαλίζεται η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων ως προς την καταλληλότητά
τους και την ανάγκη εφαρμογής πρόσθετων μέτρων και μηχανισμών ελέγχου, κατά
περίπτωση.
13. Τα ΥΠ διορθώνουν αμελλητί τα σφάλματα και τις αδυναμίες της διαδικασίας της
εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών προσώπων και της τεχνολογικής
λύσης που εντοπίζουν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ή κατά την τακτική
επαναξιολόγηση, προβαίνοντας επιπρόσθετα στις ακόλουθες επιμέρους ενέργειες:
α. επισκόπηση των επηρεαζόμενων επιχειρηματικών σχέσεων, προκειμένου να
εκτιμηθεί εάν έχουν εφαρμοστεί επαρκώς τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς αυτές,
σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του ΥΠ,
β. αξιολόγηση, μετά τον έλεγχο επαρκούς εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας
και την αντιμετώπιση σχετικών ελλείψεων, εάν οι επηρεαζόμενες επιχειρηματικές
σχέσεις μπορούν να διατηρηθούν ή πρέπει να τερματιστούν ή / και αν η διενέργεια
συναλλαγών που σχετίζονται με αυτές πρέπει να σταματήσει και
γ. εκτίμηση εάν, σε συνέχεια των ανωτέρω ενεργειών, πρέπει να υποβληθεί αναφορά
στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες.
Σε περίπτωση που οι αδυναμίες της τεχνολογικής λύσης είναι σοβαρές ή τα σφάλματα
από τη χρήση της είναι συστηματικά, τα ΥΠ επανεξετάζουν συνολικά το επίπεδο
αξιοπιστίας της σε σχέση με τους ενεχόμενους κινδύνους ΞΧ/ΧΤ, τη δυνατότητα

394

βελτιώσεων και τη συνέχιση ή μη της χρήσης της, με βάση το πλάνο συνέχισης
εργασιών τους.
14. Τα ΥΠ διασφαλίζουν ότι η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης προβαίνει σε
εξειδικευμένους ελέγχους για την διαπίστωση της καταλληλότητας, επάρκειας και
αξιοπιστίας της εφαρμοζόμενης διαδικασίας της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης και της τεχνολογικής λύσης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων τίθενται
υπόψη του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους του άρθρου 38 του ν. 4557/2018, στο
πλαίσιο της παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικής εφαρμογής της
πολιτικής και των διαδικασιών πρόληψης ΞΧ/ΧΤ και περιλαμβάνονται στην Ετήσια
Έκθεσή του. Η αξιολόγηση της καταλληλότητας, επάρκειας και αξιοπιστίας της
εφαρμοζόμενης διαδικασίας της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και της
τεχνολογικής λύσης αποτελεί αντικείμενο ελέγχου και των εξωτερικών ελεγκτών και
περιλαμβάνεται στην έκθεσή τους, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
ΠΔΤΕ 2577/2006, Παράρτημα 3, κεφ. ΙΙ(ε).
15. Τα ΥΠ είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να τεκμηριώσουν στην Τράπεζα της
Ελλάδος την επάρκεια, καταλληλότητα και αξιοπιστία της εφαρμοζόμενης διαδικασίας
εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και της τεχνολογικής λύσης που έχουν
υιοθετήσει για τον σκοπό αυτό, ανεξαρτήτως τυχόν ανάθεσης μέρους ή του συνόλου
της σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών.
Γ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
16. Οι επιτρεπόμενες μέθοδοι εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, τις οποίες
δύνανται να εφαρμόζουν τα ΥΠ, είναι οι εξής:
α. τηλεδιάσκεψη (videoconference) με εκπαιδευμένο υπάλληλο, η οποία συνιστά
αμφίδρομη οπτική και ηχητική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ του φυσικού
προσώπου και του εκπαιδευμένου υπαλλήλου που βρίσκονται σε διαφορετικές
τοποθεσίες και η οποία υποστηρίζει παράλληλα την ανταλλαγή αρχείων και
μηνυμάτων,
β. αυτοματοποιημένη διαδικασία χωρίς παρουσία υπαλλήλου, μέσω λήψης
δυναμικού αυτοπορτρέτου (dynamic-selfie), η οποία βασίζεται στη δυναμική και όχι
στατική λήψη φωτογραφιών του φυσικού προσώπου ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτό
μετέχει ζωντανά στη διαδικασία (liveness).
17. Για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση γίνονται αποδεκτά πρωτότυπα
έγγραφα ταυτοποίησης από τα αναφερόμενα στην παρ. 5.5.1 της απόφασης ΕΤΠΘ
281/5/17.3.2009, εφόσον περιλαμβάνονται στο Επιγραμμικό Δημόσιο Μητρώο
Γνήσιων Εγγράφων Ταυτότητας και Ταξιδίου (PRADO) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν: α) φωτογραφία και
υπογραφή του κατόχου τους και β) μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (Machine Readable
Zone-MRZ) καθώς και γ) δύο ακόμα προηγμένα οπτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας
από αυτά που περιγράφονται λεπτομερώς στο ως άνω μητρώο.
18. Κατ΄ εξαίρεση των οριζόμενων στην προηγούμενη παρ. 17, τα ΥΠ δύνανται,
κατόπιν αξιολόγησης του ενεχόμενου κατά περίπτωση κινδύνου, να αποδέχονται ως
έγγραφο ταυτοποίησης Ελλήνων πολιτών το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, στο
οποίο το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες, υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α. εφαρμογή αποκλειστικά της μεθόδου τηλεδιάσκεψης με εκπαιδευμένο υπάλληλο
και
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β. επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του
φυσικού προσώπου, μέσω διασύνδεσης με την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας
Διοίκησης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο τριακοστό ένατο της από 13-4-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α΄ 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
19. Εφόσον τα ΥΠ εφαρμόζουν τη μέθοδο εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης με λήψη δυναμικού αυτοπορτρέτου, οφείλουν να εφαρμόζουν τα
πρόσθετα μέτρα μετριασμού του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ που περιγράφονται στο Κεφάλαιο
Ε΄ της παρούσας.
Δ. Μέτρα και μηχανισμοί ελέγχου της διαδικασίας εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης
20. Τα ΥΠ υιοθετούν τα κάτωθι μέτρα και μηχανισμούς ελέγχου για τη διασφάλιση
της αξιοπιστίας της εφαρμοζόμενης διαδικασίας εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης φυσικών προσώπων:
α. Υιοθετούν προηγμένες τεχνικές προδιαγραφές για την επαλήθευση της
γνησιότητας, της εγκυρότητας και της ακεραιότητας των εγγράφων ταυτοποίησης,
ελέγχοντας ότι αυτά δεν έχουν παραποιηθεί ή πλαστογραφηθεί με οποιονδήποτε τρόπο
(όπως με αλλαγή στοιχείων αυθεντικού εγγράφου, με αναπαραγωγή του αυθεντικού
εγγράφου ή με δημιουργία απατηλού εγγράφου με χρήση στοιχείων/υλικών νόμιμου
εγγράφου). Για τον σκοπό αυτό, τα ΥΠ συγκρίνουν τα υποβαλλόμενα έγγραφα
ταυτοποίησης με τις προδιαγραφές έκαστου εγγράφου που περιλαμβάνονται στο
Επιγραμμικό Δημόσιο Μητρώο Γνήσιων Εγγράφων Ταυτότητας και Ταξιδίου
(PRADO) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ιδίως ως προς τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τον τύπο, το μέγεθος των χαρακτήρων
και τη δομή του εγγράφου. Επιπλέον, τα ΥΠ επιβεβαιώνουν τη γνησιότητα του
εγγράφου ταυτοποίησης, αφενός, διαβάζοντας και αποκρυπτογραφώντας τις
πληροφορίες που περιέχονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) και αφετέρου,
ελέγχοντας τουλάχιστον δύο ακόμα οπτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας από αυτά που
αναφέρονται στην παρ. 17 της παρούσας πράξης.
β. Μεριμνούν για την αξιοπιστία της διαδικασίας της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης, βασιζόμενα κατά το δυνατόν σε πολλαπλές και εναλλακτικές πηγές
πληροφοριών. Η αξιοπιστία της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ενισχύεται
όταν το ΥΠ αντλεί δεδομένα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο τριακοστό ένατο της από 13
Απριλίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή από άλλες αξιόπιστες και
ανεξάρτητες πηγές και βάσεις δεδομένων για την επαλήθευση πληροφοριών ή
στοιχείων που έχουν ληφθεί κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.
γ. Διενεργούν ελέγχους λογικής συνέπειας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του
φυσικού προσώπου, το έγγραφο ταυτοποίησης και με τυχόν άλλες πληροφορίες για το
φυσικό πρόσωπο, χρησιμοποιώντας επαρκές εύρος δεδομένων από αξιόπιστες και
ανεξάρτητες πηγές.
δ. Διαμορφώνουν δυναμικά τη δομή της διαδικασίας εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης, αναπτύσσοντας ικανό αριθμό διαφορετικών τυποποιημένων σεναρίων
ταυτοποίησης, με τυχαία επιλογή ενός εξ΄ αυτών.
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21. Τα ΥΠ υιοθετούν τα κάτωθι μέτρα τεχνικής φύσεως και δικλείδες ασφαλείας κατά
τη διαδικασία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών προσώπων,
ανεξαρτήτως της εφαρμοζόμενης μεθόδου:
α. Εφαρμόζουν τεχνικές ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ του ΥΠ και του φυσικού
προσώπου, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα της διακινούμενης
πληροφορίας.
β. Διασφαλίζουν ότι η διαδικασία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χρόνο και χωρίς διακοπή και ότι δεν γίνονται δεκτά
αρχεία τα οποία έχουν δημιουργηθεί από το φυσικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο
πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
γ. Διασφαλίζουν ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης είναι τέτοιας ποιότητας
ώστε, τόσο το φυσικό πρόσωπο όσο και τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο
ταυτοποίησής του, είναι πλήρως αναγνωρίσιμα και αδιαμφισβήτητα. Επιπλέον
διασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
υφίστανται κατάλληλες συνθήκες φωτισμού, το φυσικό πρόσωπο διατηρεί κατάλληλη
απόσταση από την κάμερα, δεν καλύπτεται το πρόσωπό του και ότι επιτυγχάνεται εν
γένει η πέραν αμφιβολίας αποτύπωση των ζητούμενων χαρακτηριστικών του.
δ. Διασφαλίζουν ότι πραγματοποιείται ψηφιακή καταγραφή όλων των δεδομένων που
λαμβάνονται, καθώς και των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργούνται στα
επιμέρους στάδια της διαδικασίας της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, η
οποία προστατεύεται κατάλληλα από οποιαδήποτε απόπειρα αλλοίωσης του
περιεχομένου της. Στα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνεται οποιαδήποτε φωτογραφία ή
βίντεο λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης.
ε. Διασφαλίζουν ότι η διαδικασία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
πραγματοποιείται με τη χρήση μιας και μόνο συσκευής καθ΄ όλη τη διάρκειά της.
22. Τα ΥΠ κατά τη διαδικασία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
φυσικών προσώπων και ανεξαρτήτως της διενεργούμενης μεθόδου, εφαρμόζουν τα
εξής ειδικά μέτρα και ελέγχους, με την υποστήριξη εξειδικευμένων τεχνολογικών
μέσων:
α. Λαμβάνουν υπό κατάλληλες συνθήκες φωτισμού φωτογραφίες / στιγμιότυπα που
απεικονίζουν με σαφήνεια:
i. το πρόσωπο του φυσικού προσώπου από διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπως για
παράδειγμα από τα πλάγια (profile) και από μπροστά (en face), χρησιμοποιώντας
παράλληλα τεχνικές που υποδηλώνουν ότι το υποκείμενο μετέχει ζωντανά στη
διαδικασία (liveness, όπως μάτια ανοιχτά / μάτια κλειστά),
ii. τις όψεις του εγγράφου ταυτοποίησης που εμπεριέχουν τη φωτογραφία, την
υπογραφή και τα στοιχεία ταυτότητάς του, ώστε να διενεργείται ο έλεγχος σε σχέση με
τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του εγγράφου.
β. Διενεργούν ελέγχους των βιομετρικών χαρακτηριστικών του φυσικού προσώπου,
σε σχέση με τη φωτογραφία του εγγράφου ταυτοποίησης, με χρήση ειδικού
λογισμικού.
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γ. Ζητούν από το φυσικό πρόσωπο να καταχωρίσει μοναδικό αριθμό, που λαμβάνει
με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό του
τηλέφωνο.
23. Εφόσον εφαρμόζουν τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
φυσικού προσώπου με τηλεδιάσκεψη, τα ΥΠ, επιπλέον των ανωτέρω:
α. ζητούν από το φυσικό πρόσωπο να τοποθετήσει το δάχτυλό του μπροστά από τα
χαρακτηριστικά ασφαλείας του εγγράφου ταυτοποίησης ή να μετακινήσει το χέρι
μπροστά από το πρόσωπό του,
β. ελέγχουν, συμπληρωματικά, στην περίπτωση του Ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας,
κατά πόσον η πλαστικοποίηση που χρησιμοποιείται για τη σφράγιση του εγγράφου έχει
καταστραφεί ή αλλοιωθεί ή υπάρχουν ενδείξεις για απόπειρα παραχάραξης του
εγγράφου, καθώς επίσης και κατά πόσον η φωτογραφία έχει ενσωματωθεί στο έγγραφο
μετά την έκδοσή του και
γ. διενεργούν ελέγχους για τον εντοπισμό τυχόν ύποπτης συμπεριφοράς του φυσικού
προσώπου που μπορεί να υποδηλώνει ότι βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών ή ότι τελεί
υπό εξαναγκασμό ή ενδεχόμενη ψυχική ή διανοητική διαταραχή.
Ε. Πρόσθετα μέτρα μετριασμού του κινδύνου της διαδικασίας εξ αποστάσεως
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης χωρίς παρουσία υπαλλήλου
24. Στην περίπτωση που τα ΥΠ εφαρμόζουν τη μέθοδο της αυτοματοποιημένης εξ
αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης χωρίς παρουσία υπαλλήλου, μέσω λήψης
δυναμικού αυτοπορτρέτου (dynamic-selfie), λαμβάνουν επιπρόσθετα ένα από τα
ακόλουθα μέτρα μετριασμού του κινδύνου:
α. Διασφαλίζουν ότι η πρώτη πίστωση στον λογαριασμό του φυσικού προσώπου
πραγματοποιείται από λογαριασμό που τηρείται επ΄ ονόματί του σε πιστωτικό ίδρυμα
ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό εγκατεστημένο σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή σε τρίτη χώρα μέλος της FATF. Τα ΥΠ μπορούν, εναλλακτικά, να
επιβεβαιώνουν την ύπαρξή του ως άνω λογαριασμού μέσω πληροφόρησης που
προέρχεται διακριβωμένα από το πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό
στον οποίο αυτός τηρείται, καθώς και με άλλο αξιόπιστο και ανεξάρτητο τρόπο.
β. Επιβάλλουν όριο €15.000 στις συνολικές πιστώσεις που διενεργούνται ανά έτος σε
πάσης φύσεως λογαριασμούς (συμπεριλαμβανομένων προπληρωμένων και
πιστωτικών καρτών) που τηρούνται στο ΥΠ επ΄ ονόματι του φυσικού προσώπου.
ΣΤ. Τερματισμός της διαδικασίας εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης
25. Τα ΥΠ διασφαλίζουν ότι η διαδικασία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης τερματίζεται χωρίς να ολοκληρωθεί εάν συντρέχει τουλάχιστον μια από
τις ακόλουθες περιστάσεις:
α. δεν είναι εφικτή η οπτική επιβεβαίωση του φυσικού προσώπου ή του επίσημου
εγγράφου ταυτοποίησης ή και των δύο, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, ή υφίσταται
οποιαδήποτε ασυμφωνία ή αβεβαιότητα μεταξύ αυτών ή
β. υφίσταται οποιαδήποτε ασυμφωνία των στοιχείων, πληροφοριών και δεδομένων
που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης με ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή ή
γ. πληρούνται τα κριτήρια μη αποδεκτού κινδύνου ΞΧ/ ΧΤ που έχει προσδιορίσει το
ΥΠ.
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26. Ο λόγος τερματισμού της εξ αποστάσεως διαδικασίας ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης καταγράφεται και τηρείται σε επαρκώς προστατευόμενο αρχείο για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4557/2018
και τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Θ΄ της παρούσας.
Ζ. Οργανωτικές ρυθμίσεις και εκπαίδευση προσωπικού
27. Τα ΥΠ διασφαλίζουν ότι η διαδικασία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης διενεργείται από κατάλληλο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, στο
οποίο διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους και εξειδικευμένα τεχνικά μέσα για την
απρόσκοπτη και ασφαλή εφαρμογή της διαδικασίας. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την
πρακτική εφαρμογή της τεχνολογικής λύσης και τις λειτουργικές της δυνατότητες, τα
χαρακτηριστικά ασφαλείας των εγγράφων ταυτοποίησης που γίνονται αποδεκτά,
καθώς και τις συνήθεις μεθόδους παραποίησης ή πλαστογράφησης αυτών, τις
απαιτήσεις της παρούσας πράξης, καθώς και τον εντοπισμό ασυνήθων ή ύποπτων
συναλλαγών και τη διαβίβαση σχετικών αναφορών, σύμφωνα με τις εσωτερικές
διαδικασίες του ΥΠ. Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα πριν από την ανάληψη των
καθηκόντων του προσωπικού, επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και
παρέχεται επιπλέον της γενικής κατάρτισης για την καταπολέμηση του ΞΧ/ ΧΤ
σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.
28. Τα ΥΠ διασφαλίζουν μέσω κατάλληλων διαδικασιών ότι το προσωπικό που
διεξάγει την εξακρίβωση και επαλήθευση ταυτότητας των πελατών μέσω της
τεχνολογικής λύσης δεν συνεργάζεται με πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε
παράνομες δραστηριότητες. Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνονται ο έλεγχος
καταλληλότητας του προσωπικού πριν από την πρόσληψη και η τακτική αξιολόγησή
του μεταγενέστερα, η τυχαία ανάθεση στο προσωπικό των αιτημάτων ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα
χειραγώγησης της διαδικασίας, και ο δειγματοληπτικός έλεγχος των επικοινωνιών του
προσωπικού με τα φυσικά πρόσωπα κατά την εκτέλεση της διαδικασίας της εξ
αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ή μετά το πέρας αυτής.
29. Εφόσον τα ΥΠ εφαρμόζουν τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης φυσικού προσώπου με τηλεδιάσκεψη, μεριμνούν ώστε το προσωπικό
που τη διενεργεί να είναι εγκατεστημένο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο περιορισμένης
και ελεγχόμενης πρόσβασης.
Η. Ανάθεση διαδικασίας εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε εξωτερικό
πάροχο υπηρεσιών
30. Η εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικού προσώπου εμπίπτει στις
ουσιώδεις ή σημαντικές λειτουργίες κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 της ΠΔΤΕ
2577/9.3.2006 και εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις περί εξωπορισμού. Σε περίπτωση
που τα ΥΠ αναθέτουν σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών τη διεξαγωγή μέρους ή όλης
της διαδικασίας της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών προσώπων,
διασφαλίζουν, μέσω κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου, ότι ο
εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών έχει υιοθετήσει κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές και
δικλείδες ασφαλείας που διασφαλίζουν την αξιόπιστη εξακρίβωση και επαλήθευση της
ταυτότητας φυσικών προσώπων, σύμφωνα με την διαδικασία της εξ αποστάσεως
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών προσώπων του ΥΠ. Σε κάθε περίπτωση, η τελική
ευθύνη για την τήρηση των προβλέψεων της παρούσας πράξης και των απαιτήσεων
του θεσμικού πλαισίου πρόληψης ΞΧ/ΧΤ βαρύνει το ΥΠ. Αυτή η ευθύνη περιλαμβάνει
τη διαρκή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και τον έλεγχο της αξιοπιστίας
399

της διαδικασίας της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης από το ΥΠ και τη
ρητή έγκριση του ΥΠ πριν από κάθε τροποποίηση της εφαρμοζόμενης από τον
εξωτερικό πάροχο διαδικασίας.
31. Τα ΥΠ διασφαλίζουν ότι ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών δεσμεύεται συμβατικά
να εκτελεί τα απαιτούμενα καθήκοντα που απορρέουν από τη μεταξύ τους συμφωνία,
συμμορφούμενος με τις διατάξεις της παρούσας πράξης και του εκάστοτε ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου. Η σύμβαση συνεργασίας περιγράφει με σαφήνεια και λεπτομέρεια
τους ρόλους, τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε μέρους,
περιλαμβανομένων αυτών που προκύπτουν από την καταγγελία ή τη λύση της
σύμβασης, είτε λόγω παρέλευσης του χρόνου ισχύος της, είτε εκτάκτως σε
προγενέστερο χρόνο, οπότε και ενεργοποιείται το σχέδιο εξόδου (exit plan) που
περιλαμβάνει και τη μεταφορά των όποιων δεδομένων και στοιχείων έχουν αποκτηθεί
από τον εξωτερικό πάροχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Στη σύμβαση
συνεργασίας προβλέπεται ρητά ότι δεν επέρχεται καμία αλλαγή στη διαδικασία της εξ
αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης χωρίς την προηγούμενη έγκριση του ΥΠ.
32. Τα ΥΠ διασφαλίζουν επίσης ότι ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών:
α. παρέχει επαρκείς και ακριβείς πληροφορίες για τις πηγές πληροφόρησης που
χρησιμοποιήθηκαν, τους ελέγχους που διενεργήθηκαν και τα αποτελέσματα της εξ
αποστάσεως διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για κάθε φυσικό πρόσωπο, έτσι
ώστε το ΥΠ να είναι σε θέση να αξιολογεί την ποιότητα της διαδικασίας και να
τεκμηριώνεται η αξιοπιστία της εξακρίβωσης και επαλήθευσης ταυτότητας του
φυσικού προσώπου,
β. συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει
λάβει πιστοποίηση ως προς την υιοθέτηση επαρκών προδιαγραφών ασφάλειας
πληροφοριών και
γ. χρησιμοποιεί κατάλληλο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για τη διαδικασία εξ
αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την πρακτική
εφαρμογή της τεχνολογικής λύσης και τις λειτουργικές της δυνατότητες, τα
χαρακτηριστικά ασφαλείας των εγγράφων ταυτοποίησης που γίνονται αποδεκτά,
καθώς και τις συνήθεις μεθόδους παραποίησης ή πλαστογράφησης αυτών, τις
απαιτήσεις της παρούσας πράξης και τον εντοπισμό ασυνήθων ή ύποπτων
συναλλαγών.
33. Σε περίπτωση που ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών είναι εγκατεστημένος σε
τρίτη χώρα, τα ΥΠ κατανοούν τους νομικούς και λειτουργικούς κινδύνους και τις
απαιτήσεις προστασίας δεδομένων που συνδέονται με αυτούς και τους αντιμετωπίζουν
αποτελεσματικά. Τα ΥΠ απαγορεύεται να συμβάλλονται με εξωτερικό πάροχο
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα στην οποία υφίστανται νομικοί
περιορισμοί που δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ,
αφενός του παρόχου και αφετέρου του ΥΠ ή της Τράπεζας της Ελλάδος ή τη
συμμόρφωση του ΥΠ με το θεσμικό πλαίσιο πρόληψης ΞΧ/ΧΤ.
34. Η εκτέλεση μέρους ή ολόκληρης της διαδικασίας εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης από εξωτερικό πάροχο και η σχέση αυτού με το ΥΠ απαγορεύεται να
θέτει με οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο τη λειτουργία και την ποιότητα του
μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου του ΥΠ και τη δυνατότητα της Τράπεζας της Ελλάδος
να ελέγξει, ανά πάσα στιγμή και με κάθε τρόπο, τον οποίο αυτή θεωρεί πρόσφορο και
κατάλληλο κατά περίπτωση - τη συμμόρφωση του ΥΠ με τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας πράξης.
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Θ. Τήρηση Αρχείου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
35. Τα ΥΠ συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείου των άρθρων 30 και
31 του ν. 4557/2018 και της παρούσας πράξης, καθώς και με το νομικό πλαίσιο για την
προστασία προσωπικών δεδομένων, ανεξαρτήτως του είδους και του παρόχου της
τεχνολογικής λύσης που χρησιμοποιούν για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική
ταυτοποίηση φυσικών προσώπων.
36. Τα ΥΠ τηρούν αυτούσια όλα τα απαραίτητα αρχεία που τους επιτρέπουν να
προσδιορίζουν την ακριβή ημερομηνία υποβολής των εγγράφων, των πληροφοριών και
των δεδομένων που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης φυσικών προσώπων.
37. Τα ΥΠ διασφαλίζουν ότι τα φυσικά πρόσωπα ενημερώνονται για την επεξεργασία
των προσωπικών τους δεδομένων. Ειδικά για τον έλεγχο των βιομετρικών
χαρακτηριστικών τους και την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική τους ταυτοποίηση, τα
φυσικά πρόσωπα παρέχουν ρητή και ειδική συγκατάθεση.
Ι. Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
38. Κατά το χρονικό διάστημα που δεν έχει παρασχεθεί σε ΥΠ η δυνατότητα
διασύνδεσης με την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο τριακοστό ένατο της από 13-4-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, δεν απαιτείται η προβλεπόμενη στην παρ. 18β της παρούσας πράξης
επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φυσικού
προσώπου.
39. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της
Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της
παρούσας πράξης.
40. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί
στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
----------.----------

364. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Συνεδρίαση: 172/29.5.2020) της 2/6/2020 «Τροποποίηση της
απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/ 17.3.2009
“Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της
Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας”» (Β΄ 2098)
Έχοντας υπόψη:
α) τα άρθρα 2, 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
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(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 139) και ιδίως τα
άρθρα 3, 5, 6, 13 και 30 αυτού,
γ) την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ)
281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα
της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας» (Β΄ 650), και ιδίως την παρ. 5.5.1 αυτής,
δ) την από 13-4-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), ιδίως το άρθρο τριακοστό ένατο αυτής,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄104),
ε) 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 Δεδομένων, ΕΕ L 119/1/4.5.2016),
στ) τις διατάξεις 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» (ΦΕΚ
Α΄ 137),
ζ) την ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων της απόφασης ΕΤΠΘ 281/2009 στο
πλαίσιο της θέσπισης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης βάσει του
άρθρου τριακοστού ένατου της υπό στοιχείο δ) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
η) ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
1. Να τροποποιήσει την παράγραφο 5.5.1 της απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, ως
ακολούθως:
α. Διαγράφεται το υπ΄ αρ. 9 στοιχείο του πίνακα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
5.5.1.
β. Αντικαθίσταται το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο αυτής, ως
ακολούθως:
«Η επαλήθευση των ανωτέρω στοιχείων των φυσικών προσώπων πραγματοποιείται
είτε βάσει πρωτότυπων εγγράφων που εκδίδονται από αξιόπιστες και ανεξάρτητες
πηγές και καταγράφονται στο εγχειρίδιο διαδικασιών καταπολέμησης ΞΧ και ΧΤ του
ΠΙ είτε, κατόπιν συναίνεσης του φυσικού προσώπου, μέσω ασφαλούς διασύνδεσης με
το εκάστοτε ειδικό πληροφοριακό σύστημα του Δημοσίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα, τα υπ΄ αριθμ. 1-4 στοιχεία του ανωτέρω
πίνακα επαληθεύονται βάσει του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
(ή ισότιμου εγγράφου) σε ισχύ ή του δελτίου ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα
Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις και δύνανται να επιβεβαιώνονται, κατόπιν
συναίνεσης του φυσικού προσώπου, μέσω ασφαλούς διασύνδεσης με το εκάστοτε
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ειδικό πληροφοριακό σύστημα του Δημοσίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης.
Τα υπ΄ αρ. 5-8 στοιχεία του ανωτέρω πίνακα επαληθεύονται από έγγραφα τα οποία
είναι δύσκολο να παραποιηθούν ή να αποκτηθούν με παράνομο τρόπο όπως,
ενδεικτικά, πρόσφατο λογαριασμό Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, μισθωτήριο
συμβόλαιο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης που έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες
φορολογικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παραστατικά έγγραφα
εκδόσεως ΔΟΥ, άδεια παραμονής αλλοδαπού, βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο
τελευταίας μισθοδοσίας, δήλωση έναρξης επιτηδεύματος, επαγγελματική ταυτότητα ή
παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, είτε, κατόπιν συναίνεσης του φυσικού
προσώπου, μέσω ασφαλούς διασύνδεσης με το εκάστοτε ειδικό πληροφοριακό
σύστημα του Δημοσίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
Αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων καθώς και των δεδομένων επαλήθευσης που
αντλούνται ηλεκτρονικά, φυλάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του
ν. 4557/2018, με τρόπο που διασφαλίζει την αυθεντικότητα και την εμπιστευτικότητα
των λαμβανομένων στοιχείων.».
2. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της
Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή
της παρούσας πράξης.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί
στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
----------.----------

365. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
οικ. Γ4/29303/861 20.5/2.6.2020 « Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΣΤ-29900/77
απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των
εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (Β΄1318)»
(Β΄ 2107)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 84 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
(Κ.Ο.Κ.) (Α΄ 52), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2019 (Α΄ 261)
β. του άρθρου δεύτερου του v. 1741/1987 (Α΄ 225) «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας
για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε
στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957»
γ. του άρθρου 90 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
δ. την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
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ε. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
στ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151),
ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
η. της υπ΄ αρ. ΔΝΣα΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058),
θ. του μέρους 9 του παραρτήματος Ι.1 του άρθρου 8 της υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών υπ΄ αρ. οικ. Γ5/48222/2474/2019
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ,
2014/103/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της Επιτροπής» (Β΄
2755), όπως ισχύει,
ι. της ΣΤ-29900/77 υπουργικής απόφασης «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των
εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ Β΄
1318).
2. Την ανάγκη διευκόλυνσης της διενέργειας των προβλεπόμενων μετρήσεων και
ελέγχων, οι οποίοι ήταν δυσχερείς λόγω των έκτακτων μέτρων για την πρόληψη
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του κεφαλαίου Α΄ της υπ΄ αρ. ΣΤ-29900/1977 (Β΄
1318) απόφασης του Υπουργείου Συγκοινωνιών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο έλεγχος ύπαρξης της παρατήρησης της παρούσας παραγράφου στην άδεια
κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και της ύπαρξης ισχύοντος πρακτικού επιθεώρησης
της δεξαμενής κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος στο ΚΤΕΟ, αρχίζει
την 30η Σεπτεμβρίου 2020».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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----------.----------

365. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34060 της 2/2.6.2020 «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)
Με την απ. Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων - Υγείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
43195 της 8/8.7.2020 «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας με υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020
«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), έως και τις 21.8.2020» (Β΄
2775), ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «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), παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις
21.8.2020.»
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 της περ. στ΄ της παρ. 2 και της περ. δ΄ της παρ. 4 αυτού, όπως αυτή κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
β. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Υγείας «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), όπως
η ισχύς αυτής παρατάθηκε, αρχικώς, με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25763/16.4.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Παράταση
ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β΄ 1178) έως και τις 28.4.2020» (Β΄ 1471)
και εκ νέου, με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27283/28.4.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ.
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Δ1α/ Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας (Β΄ 1178) έως και τις 3.5.2020» (Β΄ 1628).
3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27807/2.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Υγείας «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).
4. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29519/12.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Υγείας «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).
5. Την από 1.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την υπ΄ αρ. B1α/οικ. 34057/2.6.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία
η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Άρθρο μόνο
1. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών,
μυστηρίων, κηδειών (και των σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και
λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών
τελετών, καθώς και η προσέλευση προσώπων για ατομική ή κατ΄ ιδίαν προσευχή σε
όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε
νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων,
ευκτηρίων οίκων, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας,
ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της Επικράτειας μόνο υπό
τις ακόλουθες προϋποθέσεις, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας:
α) ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να παρίσταται εντός του χώρου
λατρείας προκύπτει από την τήρηση της αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ.
επιφάνειας, με ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους προς
όλες τις κατευθύνσεις. 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.
χώροι σεμιναρίων και αναγνωστηρίων), τυχόν βοηθητικών χώρων (π.χ. γραφείων,
αποθηκών), χώρων υγιεινής, κοινοχρήστων κ.λπ. Ο κατά νόμο υπεύθυνος
θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να προχωρήσει στην εσωτερική διαμόρφωση του
χώρου λατρείας, ώστε να είναι αμέσως διακριτές οι θέσεις (ορθίων ή καθημένων) που
μπορούν να καταλάβουν οι προσερχόμενοι και να διατηρείται ο μέγιστος αριθμός τους
εντός του ορίου της προαναφερθείσας αναλογίας, καθώς και η απόσταση του ενός και
ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις,
β) σε περίπτωση που η επιφάνεια του χώρου λατρείας υπερβαίνει τα πεντακόσια (500)
τ.μ., ως μέγιστος αριθμός παρισταμένων ορίζεται ο αριθμός εκατό (100),
γ) να τηρούνται όλα τα θεσπισθέντα προληπτικά μέτρα υγιεινής για την αποφυγή
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά ανακοινώνονται από τον ΕΟΔΥ και
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από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
2. α) Οι κατά νόμο υπεύθυνοι θρησκευτικοί λειτουργοί οφείλουν να διασφαλίζουν ότι
τηρείται ανά πάσα στιγμή ο μέγιστος επιτρεπόμενος συνολικός αριθμός ατόμων, η
αναλογία ένα (1) άτομο ανά πέντε (5) τ.μ., η απόσταση του ενός και ημίσεος (1,5)
μέτρου μεταξύ τους, καθώς και τα μέτρα υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, όπως ορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
β) Στις εισόδους των χώρων λατρείας υπάρχουν υποχρεωτικά δυο σταθμοί
αντισηπτικών προς χρήση των προσερχόμενων. Η υγιεινή των χεριών με αντισηπτικό
είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο στο χώρο λατρείας.
γ) Στις εισόδους των χώρων λατρείας στους οποίους οι προσερχόμενοι δεν
επιτρέπεται να εισέλθουν με τα υποδήματά τους, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα
πλύσης των ποδιών, με τήρηση της απόστασης του ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου ή
χρήσης ποδοναρίων, τα οποία δεν επαναχρησιμοποιούνται. Τα υποδήματά τους πρέπει
να τοποθετούνται από τους ίδιους εντός σακούλας, η οποία κλείνει ερμητικά.
Συνιστάται κάθε σακούλα υποδημάτων να τοποθετείται ξεχωριστά και χωρίς επαφή
μεταξύ τους. Σε περίπτωση που το λατρευτικό τυπικό περιλαμβάνει τη χρήση χαλιού,
συνιστάται οι προσερχόμενοι να φέρουν και να χρησιμοποιούν εντός του χώρου
λατρείας το δικό τους χαλί προσευχής.
δ) Απαγορεύεται η χρήση πνευστών οργάνων. Εάν κατά το οικείο λατρευτικό τυπικό
προβλέπεται η ύπαρξη χορωδίας ή ομαδικής υμνωδίας/απαγγελίας θρησκευτικών
ύμνων από τους πιστούς, συνιστάται η αποφυγή τους ή η τήρηση τουλάχιστον τριών
(3) μέτρων απόστασης μεταξύ τους.
ε) Καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής στον χώρο λατρείας συνιστάται η χρήση
προστατευτικής υφασμάτινης μάσκας από τους προσερχόμενους. Για την εξυπηρέτησή
τους πρέπει, σε εμφανές σημείο κάθε χώρου λατρείας, να έχει ληφθεί πρόνοια για τον
αναγκαίο εξοπλισμό υγιεινής (χαρτομάντηλα ή χάρτινες πετσέτες κ.λπ.).
στ) Είναι απαραίτητος ο συχνός καθαρισμός και η τοπική απολύμανση των
επιφανειών που αγγίζονται (π.χ. κουπαστές, χερούλια, διακόπτες) ή χρησιμοποιούνται
για την εκδήλωση του θρησκευτικού φρονήματος από πολλά πρόσωπα.
ζ) Στις εξόδους των χώρων λατρείας τοποθετούνται υποχρεωτικά κάδοι για την
απόρριψη του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού υγιεινής (μάσκες, γάντια,
χαρτομάντηλα, ποδονάρια κ.λπ.).
η) Με ευθύνη του κατά νόμο υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού εφαρμόζεται
σύστημα ελεγχόμενης εισόδου προσώπων στο χώρο λατρείας, ώστε να αποφεύγεται
ο συνωστισμός και να τηρείται η απόσταση του ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ
τους. Ο εφαρμόζων το σύστημα ελέγχου αναμονής στις εισόδους των χώρων λατρείας
φέρει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας του (π.χ. μάσκα, γάντια).
θ) Ο φυσικός αερισμός των χώρων λατρείας είναι υποχρεωτικός καθ΄ όλη τη διάρκεια
λειτουργίας τους. Σε περίπτωση χρήσης τεχνητού κλιματισμού, πρέπει να
εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και φυσικός αερισμός με ανοικτές πόρτες και παράθυρα.
ι) Εφόσον κάποιος παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας, θα πρέπει να απομακρύνεται
με ευθύνη του κατά νόμο υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού, από τον χώρο
λατρείας, τηρώντας τις απαραίτητες προφυλάξεις. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άμεση
απομάκρυνσή του, πρέπει να απομονωθεί προσωρινά μέχρι την ασφαλή απομάκρυνσή
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του, αποφεύγοντας την επαφή με άλλα άτομα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχει
προβλεφθεί ειδικός χώρος με εξαερισμό, μάσκες, χαρτομάντηλα, πλαστική σακούλα
για απόρριψη αυτών και αντισηπτικό χεριών.
3. Ο κατά νόμο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να ενημερώνει με κάθε
πρόσφορο τρόπο (ανάρτηση σε ιστοσελίδα, ανακοίνωση κ.λπ.) και σε κάθε πε-ρίπτωση
να αναρτά σε εμφανές σημείο της εισόδου του χώρου λατρείας: α) τις ώρες κατά τις
οποίες τελούνται λειτουργίες, λατρευτικές συνάξεις, ιεροπραξίες και κάθε είδους
θρησκευτικές τελετές, β) τις ώρες κατά τις οποίες είναι ανοικτός ο χώρος λατρείας για
την πραγματοποίηση ατομικής ή κατ΄ ιδίαν προσευχής και γ) τον συνολικό αριθμό
ατόμων που μπορούν να παρευρίσκονται ταυτοχρόνως στον χώρο λατρείας σύμφωνα
με την αναλογία ένα (1) άτομο ανά πέντε (5) τ.μ., με απόσταση μεταξύ τους ενός και
ημίσεος (1,5) μέτρου και με την επιφύλαξη ότι, σε περίπτωση που η επιφάνεια του
χώρου λατρείας υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τ.μ., ως μέγιστος αριθμός
παρισταμένων ορίζεται ο αριθμός εκατό (100).
4. Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους χώρους λατρείας που βρίσκονται
εντός δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή άλλων υπηρεσιών,
καταστημάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, γηροκομείων,
οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων), ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και
επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).
Υπεύθυνοι τήρησης των όρων, προϋποθέσεων και μέτρων της παρούσας στους
προαναφερθέντες χώρους, είναι οι ιδιοκτήτες τους και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
5. Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τις Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα
Ησυχαστήρια και τους λοιπούς χώρους εγκαταβίωσης εντός της Επικράτειας.
Ο αριθμός επισκεπτών που μπορούν να δέχονται ημερησίως (χωρίς διανυκτέρευση)
δεν μπορεί να υπερβαίνει την αναλογία ένα (1) άτομο ανά πέντε (5) τ.μ. του Καθολικού
της Ιεράς Μονής ή του κεντρικού χώρου λατρείας του Μοναστηριού ή του χώρου
εγκαταβίωσης, με ανώτατο όριο τα εκατό (100) άτομα. Οι απαγορεύσεις επισκέψεων
και όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της Αθωνικής
Πολιτείας, αποφασίζονται από τον Διοικητή του Αγίου Όρους, κατόπιν προηγούμενης
ενημέρωσης της Ιεράς Κοινότητας. Με την ως άνω απόφαση του Διοικητή ορίζεται,
εφεξής, ο αριθμός των εισερχομένων ημερησίως επισκεπτών, εντός των ορίων που
αναφέρονται ανωτέρω. Ο Διοικητής εποπτεύει την ορθή τήρηση όλων των μέτρων
προστασίας, είτε αυτά λαμβάνονται από τον ίδιο τοπικά είτε λαμβάνονται σε επίπεδο
Επικράτειας.
6. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας, μυστηρίου
και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής σε υπαίθριους χώρους, ισχύουν τα θεσπισθέντα
προληπτικά μέτρα υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και
οι σχετικοί κανόνες περί δημοσίων, υπαίθριων συναθροίσεων.
7. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020.
----------.----------
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366. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ.
55559 της 2/2.6.2020 «Αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 166/2.1.2020 (Β΄ 2) απόφασης
για την ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού
δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
2020» (Β΄ 2113)
Έχοντας υπόψη:
1. 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), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 79 παρ. 2.
3. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 «Περί αναγραφής εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν
από του οικονομικού έτους 1952-1953 και εφεξής πιστώσεων δια δαπάνας
προβλεπόμενας υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων
της Ανασυγκροτήσεως» (Α΄ 266).
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. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Την υπ΄αρ. 47/18-07-19 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100).
8. Τον κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2020, όπως ψηφίστηκε από την Βουλή των
Ελλήνων.
9. Τον ν. 4651/2019 (Α΄ 209) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2020».
10. Το άρθρο 9 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π.
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από
1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις».
11. Την ανάγκη για διευκόλυνση της υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων 2020 μέσω της υπερανάληψης δεσμεύσεων προκειμένου να είναι εφικτή
η επίτευξη του στόχου απορρόφησης του συνόλου των προϋπολογιζομένων πόρων.
12. Το γεγονός ότι με το άρθρο 9 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) αυξήθηκαν οι πιστώσεις
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020, στο πλαίσιο λήψης μέτρων
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, κατά 1.250.000.000 ευρώ.
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13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η υπ΄ αρ. 166/2.1.2020 (Β΄ 2) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
αντικαθίσταται ως εξής:
Προς διευκόλυνση της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020,
την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων
2020, καθώς και την προέγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης έναντι του
προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2021 ως ακολούθως:
ποσά σε εκατ. ευρώ

Υπολειπόμενη δαπάνη για ολοκλήρωση
συνεχιζόμενων από προηγούμενα έτη
έργων ΠΔΕ
Πιστώσεις ΠΔΕ 2020

33.264

8.000

Προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης
(ΠΔΕ 2021)

2.400

Σύνολο ανάληψης υποχρέωσης για
ΠΔΕ 2020

10.400

Η παρούσα ισχύει για το οικονομικό έτος 2020.
----------.----------

367. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩN ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 34084 της
2/2.6.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το
Κατάρ προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2114)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Π.Ν.Π.) «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),
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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 υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33470/31-5-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «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).
2. Την από 2-6-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
3. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος προστασίας της δημόσιας
υγείας που καθιστούν αναγκαίο τον προσωρινό περιορισμό συνδέσεων με το Κατάρ,
προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
4. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.34083/2-6-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων
από το Κατάρ, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική
επικράτεια από το Κατάρ, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας
από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική επικράτεια, για
το χρονικό διάστημα από τις 2-6-2020 και ώρα 20:00 έως και τις 15-6-2020 και ώρα
20:00, σύμφωνα με την από 2-6-2020 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 μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.
2. Σε κάθε περίπτωση, σε πρόσωπα που προέρχονται από το Κατάρ 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 Π.Ν.Π.
3. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος
επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο Κατάρ.
----------.----------
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368. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1416/139156 της 29.5/3.6.2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 61/16616/31.01.2018 απόφασης του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της
Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής,
σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου
και των επιτραπέζιων ελιών» (Β΄ 271)» (Β΄ 2120)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα,
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α΄ 32).
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 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ.
234/1979, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (EE L 347,
20.12.2013, σ. 671).
β) (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών
(ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθ. 814/2000,
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013,
σ. 549).
γ) κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής, της 11ης
Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα
στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 7.6.2014,
σ. 55).
δ) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2014,
για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα
προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των
επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 7.6.2014, σ. 95).
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ε) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2020 της Επιτροπής της 30ης Απριλίου
2020 σχετικά με παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892, τον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
615/2014, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 και τον εκτελεστικό κανονισμό
(ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της
κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.(ΕΕ L 140,04.05.2020, σ. 40).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
5. Την υπ΄ αρ. 243/14.01.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄ 36).
6. Τη υπ΄ αρ. πρωτ. 31414/21.05.20 γνώμη του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθ. 61/16616/31.01.2018 απόφασης (Β΄ 271)
Στο άρθρο 11 της υπ΄ αρ. 61/16616/31.01.2018 απόφασης προστίθεται νέα
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ειδικά για το 2ο έτος υλοποίησης, και για όσες Οργανώσεις Ελαιουργικών
Φορέων (Ο.Ε.Φ.) τροποποιήσουν τα προγράμματά τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του
Καν. (ΕΕ) 600/2020 της Επιτροπής, η ολοκλήρωση δράσεων και πληρωμών δαπανών
παρατείνεται ως την 30η Ιουνίου 2020 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αίτησης εκκαθάρισης του έτους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορίζεται η 31η Ιουλίου 2020.»
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------

369. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 2122.7-3/29958/2020 της 21.5./3.6.2020 «Διάθεση ενός κατασχεμένου
οχήματος στο ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ για
κάλυψη αναγκών του» (Β΄ 2136)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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α) Της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 38 του
ν. 4509/2017 (Α΄ 201).
β) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 1 του αρθ. 13 του ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 72).
γ) Του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 13.9.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
δ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
ε) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26), όπως ισχύει.
2. Την από 08-05-2020 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
3. Την από 30-12-2018 Έκθεση κατάσχεσης, στο πλαίσιο της διενεργούμενης
προανάκρισης για παράβαση των διατάξεων του ν. 4251/2014 «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80).
4. Το υπ΄ αρ. πρ. 714/27-03-2020 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών.
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ με σκοπό την
αποτελεσματική άσκηση της αποστολής του, αποφασίζουμε:
1. Τη διάθεση στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή του χερσαίου μέσου που
περιγράφεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Την ένταξη του χερσαίου μέσου στη δύναμη των επιχειρησιακών μέσων του
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΣΟΥ

Κατασκευαστήςμοντέλο
Κυβισμός
Αριθμός
πλαισίου

MERCEDES BENZ
E350CDI

Καύσιμο

Πετρέλαιο

2.987 cc

Τόπος
φύλαξης

ΚΛ Πάτρας

WDD2120931A525089

Κατάσταση
μέσου

Καλή
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Αριθμός
αναγνώρισης
κινητήρα

Χρώμα
Έτος
κατασκευής

642858

Λοιπός
εξοπλισμός

Γκρι

Θέσεις
επιβατών

2011

Διανυθέντα
χλμ.

0 φερόμενος
επί του οχήματος
εξοπλισμός,
κατά το χρόνο
της κατάσχεσής
του
Πέντε (05)
Αδιευκρίνιστα

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------

370. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1119 της 20.5./3.6.2020 «Παράταση υποβολής
Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων» (Β΄ 2138)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 438/1976 (Α' 256), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 27 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248), όπως ισχύει.
3. Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 40 του ν. 2960/2001 (Α' 265).
4. Την υπ΄ αρ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ απόφαση (Β' 516) και ιδίως το άρθρο 13
παρ. 1 αυτής.
5. Την υπ΄ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 130 και Β΄ 372) «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94).
6. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 18)
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με την παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 (Α΄94) και την υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΥΟΔΔ 689) «Ανανέωση θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.».
7. Το Κεφάλαιο Α΄ του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις».
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8. Την υπ΄ αρ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (Α΄ 968) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)».
9. Την ανάγκη διασφάλισης της κατά το δυνατόν ομαλότερης διεξαγωγής των
δραστηριοτήτων του εφοδιαστικού κλάδου, στο πλαίσιο των εξαιρετικών περιστάσεων
που αντιμετωπίζουν οι οικονομικοί φορείς και οι Τελωνειακές Αρχές που οφείλονται
στη λήψη μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(A.A.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων του άρθρου 13 παρ.
1α) της υπ΄ αρ. Τ. 1940/41/ 14-04-2003 ΑΥΟΟ απόφασης (Β΄ 516) των μηνών
Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, δύναται να γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες
Τελωνειακές Αρχές εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη του μήνα εντός
του οποίου πραγματοποιήθηκε ο εφοδιασμός.
2. Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων του άρθρου 13 παρ.
1α) της υπ΄ αρ. Τ. 1940/41/ 14-04-2003 ΑΥΟΟ απόφασης (Β΄ 516) των μηνών
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, δύναται να γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες
Τελωνειακές Αρχές εντός του μηνός Ιουνίου 2020.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------
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