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Τόμος V από ΧΙI

Περιοδική Έκδοση του Έργου «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας – Ραπτάρχης»
Αθήνα, 11.2.2021
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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 1.040 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 8.1.2021 (με το ΦΕΚ Β΄ 25). 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 ήδη συγκροτείται από δώδεκα συνεχόμενους τόμους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI,
VII, VIII, ΙΧ, Χ, ΧΙ και ΧΙΙ λόγω του μεγάλου όγκου των νομοθετημάτων. Στην
έκδοση αυτή περιλαμβάνεται και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΑΝΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. 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 8.1.2021 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
8.1.2021.
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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Συντονισμός Έργου:

Δρ. Βασιλική Νταλάκου

Νομική Επεξεργασία:

Ηλίας Καρακατσάνης (επικεφαλής νομικής
επεξεργασίας και επιμέλειας)
Βασιλική Νταλάκου
Ιωάννα Χαραλάμπους
Παντελής Τραϊανός

Αποδελτίωση και μορφοποίηση νομοθετημάτων:
Ευγένιος Μονεμβασίτης
Αίας Γιαννάκης
Αποδελτίωση και καταγραφή εγκυκλίων:
Κωνσταντίνα Καπατσώρη - Σκρίνου
Θωμάς Σαΐνης
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«Τροποποίηση-συμπλήρωση απόφασης έγκρισης εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2020» (Β΄ 2608)
............................................................................................................................................... 420
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371. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 21036/1737 της 2/3.6.2020 «Καθορισμός
επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός
του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό
και διαδικασία πληρωμής του» (Β΄ 2141 Διόρθ. Σφλμ. στο Β΄ 2196 της 5.6.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ' αρ. 19040/7.12.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας «Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους
μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου»
(Β΄ 742), όπως ισχύει.
2. Την παρ. 5 του άρθρου δέκατου ένατου 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).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (A΄ 119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως
ισχύουν.
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
9. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Την υπ΄ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
11. Την υπ' αρ. 18800/1062 ΓΔ2/18.05.2020 εισήγηση του Αναπληρωτή
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
12. To γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη
στον κρατικό προϋπολογισμό εκτιμώμενου ύψους 129 εκ. ευρώ για την κάλυψη της
δαπάνης του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του
ΑΛΕ 2310989899 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ΕΦ-1033-501-0000000, οικονομικού έτους 2020.
13. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρθρου 3 επέχει θέση απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:
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Τον καθορισμό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και το χρόνο καταβολής του,
τη διαδικασία προσδιορισμού του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 που καλύπτεται
από τον κρατικό προϋπολογισμό και τη διαδικασία πληρωμής του, τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων-εργοδοτών, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής του
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας στις
20/03/2020 σύμφωνα με το συνημμένο στο Παράρτημα Πίνακα, ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ή εκείνες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα
ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, 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, του ιδίου ως άνω πίνακα, δύνανται να καταβάλουν στους εργαζομένους
τους το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020, που ορίζει η υπ' αρ. 19040/7.12.1981
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 742), σε χρόνο μεταγενέστερο από τη δήλη ημέρα
καταβολής του (15.4.2020), ωστόσο όχι πέραν της 30.6.2020.
2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις
ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος
εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής
σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται
η υπ' αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση. Το επίδομα εορτών Πάσχα
έτους 2020 υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την
προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.
Άρθρο 2
Διαδικασία καθορισμού του επιδόματος εορτών Πάσχα που καταβάλλεται από τον
κρατικό προϋπολογισμό και καταβολή του στους εργαζομένους
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, καταχωρίζουν σε διακριτή Αναλυτική Περιοδική
Δήλωση (Α.Π.Δ.) το επίδομα εορτών Πάσχα. Τα ποσά του επιδόματος εορτών που
βαρύνουν τον εργοδότη καταχωρίζονται στον κωδικό τύπου αποδοχών 04 και στην
ίδια Α.Π.Δ. σε κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες του οποίου θα
καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, καταχωρίζονται τα ποσά του
επιδόματος εορτών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι επιχειρήσεις εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο του επιδόματος εορτών
Πάσχα, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το
ποσό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες
για το σύνολο του επιδόματος, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους
φορείς.
2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
(Α.Π.Δ.) του επιδόματος εορτών Πάσχα και τυχόν συμπληρωματικών Α.Π.Δ του
ίδιου σκοπού, έως την 10 Ιουλίου 2020, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας καταβολής
του επιδόματος εορτών Πάσχα στους δικαιούχους.
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3. Για την πληρωμή προς τους εργοδότες του επιδόματος εορτών Πάσχα που
βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, οι εργοδότες δηλώνουν όλα τα απαραίτητα
στοιχεία σε ειδικό προς τούτο Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης στο Πληροφοριακό
Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ήτοι
τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN),
τα στοιχεία των εργαζομένων τους καθώς και το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα
2020 (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και
κρατήσεις) που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης
εκάστου μισθωτού και το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Για τον επανακαθορισμό όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σχετικά με το επίδομα Πάσχα, βλ. την η υ.α.
22043 /Δ1.7451/2020 (Β΄ 2278), κατωτ. αριθ. 409.
4. Οι εργοδότες φέρουν την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση έγκυρου και ενεργού
αριθμού λογαριασμού IBAN καθώς και των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στο
ειδικό Έντυπο, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η υποβολή του ειδικού
Εντύπου για το επίδομα εορτών Πάσχα, ορίζεται από την 1η έως την 10η Ιουλίου
2020.
5. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα απολύτως
αναγκαία στοιχεία όπως δηλώνονται στο ειδικό Έντυπο, του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για το
σκοπό του ελέγχου και της πληρωμής, του επιδόματος εορτών Πάσχα.
6. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Α.Π.Δ διασταυρώνονται με το
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων που δηλώνονται.
Σε περίπτωση αναληθών στοιχείων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση
κυρώσεις.
Άρθρο 3
Διαδικασία απόδοσης του επιδόματος εορτών Πάσχα
1. Για τη διαδικασία απόδοσης στους εργοδότες, του μέρους του επιδόματος
εορτών, που αντιστοιχεί στο διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό (μικτές αποδοχές
εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις) ορίζεται ως
αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η πληρωμή
γίνεται εφάπαξ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πίστωση
του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου-εργοδότη (IBAN) το οποίο έχει δηλωθεί
στο ειδικό Έντυπο του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
2. Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση
δικαιούχων-εργοδοτών, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό
τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο
λογαριασμός, το ποσό της καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους.
3. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την
εταιρεία «Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται.
Επίσης διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ, στην Δ/νση Συλλογικών Ρυθμίσεων και στη
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων -εργοδοτών σε έντυπη και
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ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα τον αριθμό
των δικαιούχων-εργοδοτών και το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και
αριθμητικώς. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Δ/νσης
Συλλογικών Ρυθμίσεων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η
μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Δ/ νσης
Οικονομικής Διαχείρισης.
5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της
Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου No 200 «Ελληνικό
Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση με τη
μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ και των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των
τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων-εργοδοτών. Η ανωτέρω εντολή
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ
Α.Ε. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του
Ελληνικού Δημοσίου με IBAN: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία
κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα
έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
προκειμένου να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή του ποσού εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 που
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου
μισθωτού, η ειδική εντολή πληρωμής της προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται
με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες
τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και
ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
Άρθρο 4
Αχρεωστήτως καταβληθέντα
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα
πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς
δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως
λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του
νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι
κατηγορίες οκταψήφιων.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

01.19.2

Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων

01.29

Άλλες πολυετείς καλλιέργειες

01.30

Πολλαπλασιασμός των φυτών

01.49.19.02

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

01.49.3

Παραγωγή
ακατέργαστων
γουνοδερμάτων
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 διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή
με άλλο τρόπο παρασκευασμένα

10.52

Παραγωγή παγωτών

10.71

Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.82

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.83

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.85

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

11.01

Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

11.02

Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.03

Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

11.04

Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

11.05

Ζυθοποιία

13.10

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

13.20

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
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και

διάφορων

13.30

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

13.91

Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

13.92

Κατασκευή
ενδύματα

13.93

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.94

Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτύων

13.95

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

13.96

Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών
ειδών

13.99

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

14.11

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

14.12

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

14.13

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

14.14

Κατασκευή εσωρούχων

14.19

Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

14.20

Κατασκευή γούνινων ειδών

14.31

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

14.39

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

15.12

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

15.20

Κατασκευή υποδημάτων

16.29

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

17.12

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.21

Κατασκευή
κυματοειδούς
χαρτιού
και
εμπορευματοκιβωτίων 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

18.12

Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13

Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.14

Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.20

Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

έτοιμων

κλωστοϋφαντουργικών
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ειδών,

εκτός

χαρτονιού

από

και

20.30

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

20.41.4

Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών

20.42

Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.51

Παραγωγή εκρηκτικών

20.53

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

22.29.25

Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές
ύλες

23.19.22

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

25.92

Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

25.99

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

26.51

Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

26.60

Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής
και θεραπευτικής χρήσης

27.40

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

30.92

Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων

31.01

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

31.02

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.03

Κατασκευή στρωμάτων

31.09

Κατασκευή άλλων επίπλων

32.12

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.13

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

32.20

Κατασκευή μουσικών οργάνων

32.30

Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.40

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

32.50

Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

32.99

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

33.11

Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

33.12

Επισκευή μηχανημάτων

33.13

Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14

Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.15

Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

33.17

Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών

33.19

Επισκευή άλλου εξοπλισμού
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33.20

Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

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 εργοταξίου

43.13

Δοκιμαστικές γεωτρήσεις

43.21

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

43.22

Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

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

Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος

43.91

Δραστηριότητες κατασκευής στεγών

43.99

Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

45.11

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

45.19

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.31

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32

Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
σε εξειδικευμένα καταστήματα

45.40

Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και
εξαρτημάτων τους

46.11.12

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
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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
τυποποιημένων ειδών διατροφής

46.17.12

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών

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 εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος

46.31.11.02

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών

46.31.12.08

Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών

46.31.12.15

Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, κάβουρδισμένων αράπικων
φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων

46.33.13.05

Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των
κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να
έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή

46.34

Χονδρικό εμπόριο ποτών

46.36

Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής

46.37

Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

46.38

Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών,
καρκινοειδών και μαλακίων

46.39

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού

46.41

Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

46.42

Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

46.43

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

46.44

Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών
καθαρισμού

46.45

Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών

46.47

Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
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μεσολαβούν

στην

πώληση

46.48

Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων

46.49

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

46.51

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,
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

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου

46.69

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

46.76

Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

46.77.10.30

Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων

46.90

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

47.19

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

47.23

Λιανικό εμπόριο ψαριών,
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
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καρκινοειδών

και

περιφερειακού

μαλακίων

σε

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
καταστήματα

αθλητικού

47.65

Λιανικό εμπόριο
καταστήματα

παιχνιδιών

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.74

Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών
εξειδικευμένα καταστήματα

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, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85)

47.79

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

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

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

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
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εξοπλισμού
κάθε

και

είδους

ειδών

σε

εξειδικευμένα

σε

εξειδικευμένα

καλλωπισμού

σε

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 υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90

Άλλα καταλύματα

56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

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 τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπώ
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61.90

Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

62.01

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

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

63.11

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση 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

Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

68.31

Μεσιτικά γραφεία ακινήτων

68.32

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

69.10

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 και συναφείς δραστηριότητες παροχής
τεχνικών συμβουλών

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
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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

77.12

Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής
χρήσης

77.31

Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

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

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών__

77.39

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και
υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

77.40

Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με
εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού

78.10

Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας

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
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 κλπ)

81.21

Γενικός καθαρισμός κτιρίων

81.22

Άλλες δραστηριότητες
καθαρισμού

81.29

Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού

υπηρεσιών

καθαρισμού
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κρατήσεων

κτιρίων και

και

συναφείς

βιομηχανικού

81.30

Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

82.11

Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου

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 άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22

Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

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 δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος

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
καταλύματος π.δ.κ.α.

90.01

Τέχνες του θεάματος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03

Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

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 απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες
στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.11

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 ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

95.12

Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

95.21

Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

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

κοινωνικής
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μέριμνας

χωρίς

παροχή

95.29

Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

96.01

Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων
προϊόντων

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.04

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 γιατους 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
την
ανανέωσης
προπληρωμένων
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

02.10

Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες

02.20

Υλοτομία

02.30

Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

02.40

Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

05.10

Εξόρυξη λιθάνθρακα

05.20

Εξόρυξη λιγνίτη

07.10

Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος

07.29

Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

08.11

Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου,
γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου

08.12

Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη
αργίλου και καολίνης
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08.91

Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία
λιπασμάτων

08.92

Εξόρυξη τύρφης

08.93

Εξόρυξη αλατιού

08.99

Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

09.10

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και
φυσικού αερίου

09.90

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές
δραστηριότητες

10.11

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

10.12

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών

10.13

Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών

10.20

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.31

Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

10.32

Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

10.39

Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, εκτός από
παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος,
αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή
με άλλο τρόπο παρασκευασμένα (10.39.23), που ανήκουν στο πλαίσιο
1

10.41

Παραγωγή ελαίων και λιπών

10.42

Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

10.51

Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

10.61

Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων

10.62

Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

10.72

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων
ειδών ζαχαροπλαστικής

10.73

Παραγωγή μακαρονιών,
αλευρωδών προϊόντων

10.81

Παραγωγή ζάχαρης

10.84

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.86

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και
διαιτητικών τροφών

10.89

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

10.91

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε
αγροκτήματα

10.92

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

11.06

Παραγωγή βύνης

λαζανιών,
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κουσκούς

και

παρόμοιων

11.07

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων
εμφιαλωμένων νερών

16.10

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

16.21

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση
το ξύλο

16.22

Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ

16.23

Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής

16.24

Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων

17.11

Παραγωγή χαρτοπολτού

17.22

Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών
τουαλέτας, εκτός από Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και
φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι (17.22.13), που
ανήκουν στο πλαίσιο 1

17.24

Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)

19.10

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)

20.11

Παραγωγή βιομηχανικών αερίων

20.12

Παραγωγή χρωστικών υλών

20.13

Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών

20.14

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

20.15

Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

20.16

Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

20.17

Παραγωγή συνθετικού
πρωτογενείς μορφές

20.20

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων

20.41

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού
και στίλβωσης, εκτός από Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και
κεριών (20.41.4), που ανήκουν στο πλαίσιο 1

20.52

Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας

20.59

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

20.60

Παραγωγή μη φυσικών ινών

22.11

Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από
καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών
οχημάτων) από καουτσούκ

22.19

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

22.21

Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων
μορφών

22.22

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

22.23

Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών

ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε
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22.29

Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων, εκτός από Κατασκευή
εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες (22.29.25)
που ανήκουν στο πλαίσιο 1

23.11

Κατασκευή επίπεδου γυαλιού

23.12

Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού

23.13

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.14

Κατασκευή ινών γυαλιού

23.19

Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου
του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις, εκτός από 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 (23.19.22) που ανήκουν στο πλαίσιο 1

23.20

Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων

23.31

Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών

23.32

Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από
οπτή γη

23.41

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών
διακοσμητικών ειδών

23.42

Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής

23.43

Κατασκευή κεραμικών
εξαρτημάτων

23.44

Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

23.49

Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής

23.51

Παραγωγή τσιμέντου

23.52

Παραγωγή ασβέστη και γύψου

23.61

Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα

23.62

Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο

23.63

Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

23.64

Κατασκευή κονιαμάτων

23.65

Κατασκευή ινοτσιμέντου

23.69

Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

23.70

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

23.91

Παραγωγή λειαντικών προϊόντων

23.99

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

24.10

Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων

24.20

Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με
καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

24.31

Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα

μονωτών
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και

κεραμικών

μονωτικών

24.32

Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα

24.33

Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα

24.34

Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων

24.41

Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων

24.42

Παραγωγή αλουμινίου (αργίλιου)

24.43

Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου

24.44

Παραγωγή χαλκού

24.45

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

24.46

Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων

24.51

Χύτευση σιδήρου

24.52

Χύτευση χάλυβα

24.53

Χύτευση ελαφρών μετάλλων

24.54

Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

25.11

Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

25.12

Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων

25.21

Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.29

Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

25.30

Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού
για την κεντρική θέρμανση

25.50

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση
μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία

25.61

Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

25.62

Μεταλλοτεχνία

25.71

Κατασκευή μαχαιροπίρουνων

25.72

Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων

25.73

Κατασκευή εργαλείων

25.91

Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων

25.93

Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων

25.94

Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών

26.11

Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

26.12

Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών

26.20

Κατασκευή
εξοπλισμού

26.30

Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

26.40

Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

26.52

Κατασκευή ρολογιών

ηλεκτρονικών
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υπολογιστών

και

περιφερειακού

26.70

Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

26.80

Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων

27.11

Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών
μετασχηματιστών

27.12

Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

27.20

Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

27.31

Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών

27.32

Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και
καλωδίων

27.33

Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.51

Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.52

Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.90

Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

28.11

Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες
αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων

28.12

Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας

28.13

Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών

28.14

Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων

28.15

Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης,
στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης

28.21

Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων

28.22

Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

28.23

Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών
υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)

28.24

Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

28.25

Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής
χρήσης

28.29

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

28.30

Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

28.41

Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου

28.49

Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών

28.91

Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία

28.92

Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές
κατασκευές

28.93

Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού

28.94

Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών
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28.95

Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού

28.96

Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών

28.99

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

29.10

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

29.20

Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

29.31

Κατασκευή ηλεκτρικού
μηχανοκίνητα οχήματα

29.32

Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

30.11

Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

30.12

Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού

30.20

Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού

30.30

Κατασκευή αεροσκαφών
μηχανημάτων

30.91

Κατασκευή μοτοσικλετών

30.99

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.

32.11

Κοπή νομισμάτων

32.91

Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

46.11

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών
πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και
ημιτελών προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που
μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και φυτών (46.11.12),
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών
και δερμάτων (46.11.19.02), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που
μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών (46.11.19.26), που ανήκουν
στο πλαίσιο 1

46.12

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων,
μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων,
εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων
(46.12.11), που ανήκουν στο πλαίσιο 3

46.13

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και
οικοδομικών υλικών

46.17

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων,
ποτών και καπνού, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που
μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ (46.17.11.24), Εμπορικοί
αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών
διατροφής (46.17.11.25), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν
στην πώληση ποτών (46.17.12), που ανήκουν στο πλαίσιο 1

46.21

Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και
ζωοτροφών

και
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και

ηλεκτρονικού

διαστημόπλοιων

εξοπλισμού

και

για

συναφών

46.23

Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων

46.31

Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, εκτός από Χονδρικό
εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών (46.31.11.02), Χονδρικό
εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών (46.31.12.08), Χονδρικό
εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών,
αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων (46.31.12.15), Χονδρικό
εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους,
υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί
περαιτέρω Παρασκευή (46.33.13.05), που ανήκουν στο πλαίσιο 1

46.32

Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος

46.33

Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων
ελαίων και λιπών

46.61

Χονδρικό εμπόριο
προμηθειών

46.62

Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών

46.63

Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και
μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού

46.72

Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων

46.73

Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής

46.74

Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και
προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.75

Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων

46.77

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων

52.10

Αποθήκευση

64.20

Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)

64.30

Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια
(funds) και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα

64.91

Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

65.11

Ασφάλειες ζωής

65.12

Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής

65.20

Αντασφάλιση

66.12

Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και
αγαθών

66.19

Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα
συνταξιοδοτικά ταμεία

66.21

Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών

66.22

Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών

66.29

Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα
συνταξιοδοτικά ταμεία

γεωργικών
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μηχανημάτων,

εξοπλισμού

και

66.30

Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων

69.201

Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου

70.10

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

35.13

Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος

35.14

Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος

35.22

Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.23

Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

37.00

Επεξεργασία λυμάτων

38.11

Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.12

Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

38.21

Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.22

Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων

38.31

Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

38.32

Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού

39.00

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση
αποβλήτων

42.11

Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων

42.12

Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων

42.13

Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων

42.21

Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών

42.22

Κατασκευή κοινωφελών
τηλεπικοινωνιών

42.91

Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων

46.12.11

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στερεών,
υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων

46.46.12

Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων
και συσκευών

47.19.10.02

Εκμετάλλευση περίπτερου

47.30

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78.85

Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου,
άνθρακα και ξυλείας

47.91.71

Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω
διαδίκτυου

47.91.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
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έργων

ηλεκτρικής

ενέργειας

και

47.91.73

Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

και

ειδών

ταξιδιού,

με

53.20

Άλλες ταχυδρομικές και ταχύ μεταφορικές δραστηριότητες, εκτός από
υπηρεσίες κατ΄ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (53.20.12)

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
----------.----------

372. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 55966 της 2/3.6.2020 «Αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 9301/28.1.2020
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 276) για την
κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 στις
Περιφέρειες» (Β΄ 2142)
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).
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄
143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 80 παρ. 4α.
3. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 «Περί αναγραφής εις τον Κρατικόν
Προϋπολογισμόν από του οικονομικού έτους 1952-1953 και εφεξής πιστώσεων διά
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 ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ειδικότερα το
άρθρο 186 αυτού.
9. Τον κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2020, όπως ψηφίστηκε από την Βουλή
των Ελλήνων.
10. Τον ν. 4651/2019 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2020» (Α΄ 209).
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11. Το άρθρο 9 του ν. 4690/2020 «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).
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.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η υπ΄ αρ. 9301/28.1.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Β΄ 276) αντικαθίσταται, ως εξής:
Κατανέμουμε τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2020 του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στις Περιφέρειες σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:

Περιφέρεια
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Συγχρημ/μενο
ΠΔΕ
95.000.000
175.000.000

Εθνικό ΠΔΕ

Σύνολο

17.015.000

112.015.000

40.440.000

215.440.000

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

80.000.000

10.655.000

90.655.000

ΗΠΕΙΡΟΣ

75.000.000

13.840.000

88.840.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

95.000.000

19.880.000

114.880.000

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

35.000.000

6.620.000

41.620.000

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

102.000.000

17.760.000

119.760.000

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

40.000.000

16.200.000

56.200.000

235.000.000

58.615.000

293.615.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

65.000.000

17.100.000

82.100.000

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

50.000.000

9.705.000

59.705.000

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

60.000.000

14.420.000

74.420.000

ΑΤΤΙΚΗ
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ΚΡΗΤΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

80.000.000

17.750.000

97.750.000

1.187.000.000

260.000.000

1.447.000.0
00

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

373. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 56707 της 3/3.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
135915/30.12.2019 (Β΄ 4880) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο “Υλοποίηση
Προγράμματος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ από την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.”» (Β΄ 2143)
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3912/2011 (Α΄ 17)
«Περί
Σύστασης Εθνικού Ταμείου
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4608/2019
(Α΄ 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου,
όπως ισχύει.
2. Τον ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
3. 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).
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. 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 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις.».
7. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
8. Την υπ΄ αρ. 47/18.7.2019 (Β΄ 3100) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.
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9. Την υπ΄ αρ. 340/26.7.2019 (Β΄ 3051) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη.
10. Την υπ΄ αρ. 135532/27-12-2019 και με ΑΔΑ: ΨΟΑ846ΜΤΛΡ-ΦΔΤ απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τσακίρη Ιωάννη περί Έγκρισης της
Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 224 του
έργου «Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη δημιουργία
χρηματοδοτικών εργαλείων» (Κωδικός έργου: 2019ΣΕ22400000, Προϋπολογισμός:
τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (300.000.000,00).
11. Την υπ΄ αρ. 2500/6/7.5.2020 (Β΄ 1768) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων COVID-19».
12. Την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα στις αυξημένες
ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω των συνεπειών της επιδημικής έκρηξης
της νόσου COVID-19 και των μέτρων για την ανάσχεσή της.
13. Την από 55434/1.6.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη επιπλέον της
προβλεφθείσας στην τροποποιούμενη υπ΄ αρ. 135915/30.12.2019 (Β΄ 4880) κοινής
υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Στο τέλος της παρ. 1.7 του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. 135915/30.12.2019 (Β΄ 4880)
κοινής υπουργικής απόφασης προστίθενται εδάφια ως εξής:
«“Κατ΄ εξαίρεση, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε δύναται να
χρησιμοποιήσει εντός του έτους 2020 μέρος των ως άνω πόρων μέχρι του ποσού των
ευρώ διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (€ 250.000.000) για την εκπλήρωση του
σκοπού του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» που συστάθηκε με την
υπ΄ αρ. 2500/6/7.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄
1768)”». Το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί θα αναπληρωθεί εντός του έτους 2020 από
τη χρηματοδοτική συνεισφορά του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το
ανωτέρω ταμείο».
Το μέσα σε «» εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 1 της
απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 57281 της
4/5.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 135912/30.12.2019 (Β΄ 4880) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο
“Υλοποίηση
Προγράμματος
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΜΕΣΩ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε”» (B΄
2187). Με τη δε παρ. 2 ιδίου άνω άρθρου 1 ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά
εξακολουθούν να ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ΄ αρ. 135912/30.12.2019
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 56706/3.6.2020 απόφαση.»
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ΄ αρ.
135915/30.12.2019 κοινή υπουργική απόφαση.
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Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.
----------.----------

373α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 56706 της 3/3.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
135912/30.12.2019 (Β΄ 4880) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο “Υλοποίηση
Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.”» (Β΄ 2143)
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3912/2011 (Α΄ 17)
«Περί
Σύστασης Εθνικού Ταμείου
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4608/2019
(Α΄ 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου,
όπως ισχύει.
2. Τον ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
3. 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).
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. 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 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις.».
7. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
8. Την υπ΄ αρ. 47/18.7.2019 (Β΄ 3100) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.
9. Την υπ΄ αρ. 340/26.7.2019 (Β΄ 3051) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη.
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10. Την υπ΄ αρ. 135533/27-12-2019 και με ΑΔΑ: Ρ96246ΜΤΛΡ-ΛΨΧ απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τσακίρη Ιωάννη περί Έγκρισης της
Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 224/2 του
έργου «Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης» (Κωδικός
έργου: 2019ΣΕ22420000, Προϋπολογισμός: 290.000.000 ευρώ).
11. Την υπ΄ αρ. 2500/6/7.5.2020 (Β΄ 1768) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων COVID-19».
12. Την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα στις αυξημένες
ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω των συνεπειών της επιδημικής έκρηξης
της νόσου COVID-19 και των μέτρων για την ανάσχεσή της.
13. Την υπ΄ αρ. 55433/1.6.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη επιπλέον της
προβλεφθείσας στην τροποποιούμενη υπ΄ αρ. 135912/30.12.2019 (Β΄ 4880) κοινή
υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Στο τέλος της παρ. 1.7 του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. 135912/30.12.2019 (Β΄ 4880)
κοινής υπουργικής απόφασης προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατ΄ εξαίρεση, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε δύναται να χρησιμοποιήσει
εντός του έτους 2020 μέρος των ως άνω πόρων μέχρι του ποσού των ευρώ διακοσίων
σαράντα εκατομμυρίων (€ 240.000.000) για την εκπλήρωση του σκοπού του
«Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» που συστάθηκε με την υπ΄ αρ.
2500/6/7.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 1768).
Το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί θα αναπληρωθεί εντός του έτους 2020 από τη
χρηματοδοτική συνεισφορά του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το
ανωτέρω ταμείο».
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ΄ αρ.
135912/30.12.2019 κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.
----------.----------
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374. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
34429 της 3/3.6.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές
και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 5.6.2020 έως και τις 15.6.2020» (Β΄
2144)
(Καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 8 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35444/2020
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο
σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, ισχύος από τις 9.6.2020 έως και τις 23.6.2020» (Β΄ 2216), κατωτ. αριθ. 389,
από την έναρξη ισχύος αυτής, ήτοι από την 9η Ιουνίου 2020 κατά την παρ. 1 ιδίου
άνω άρθρου 8.)
----------.----------

375. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ –
ΥΓΕΙΑΣ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34439
της 3/3.6.2020 «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)
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),
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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
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.32008/23.5.2020 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 25.5.2020 έως και 31.5.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1987).
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6. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33464/30.5.2020 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 1.6.2020 έως και 7.6.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2086).
7. 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
υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.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).
8. 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).
9. 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.
10. Τις από 22.5.2020, 29.5.2020 και 2.6.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
11. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.34432/2.6.2020 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 1
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων από τις
5.6.2020 έως και τις 14.6.2020
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και
14.6.2020, κατά τα αναφερόμενα στις από 29.5.2020 και 2.6.2020 εισηγήσεις της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19
και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των
ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:
1. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής
λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).
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2. Χώροι κατασκήνωσης, που φιλοξενούν παιδιά (ΚΑΔ 5530).
3. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή
κινηματογράφου (ΚΑΔ 56.10.19.06), εξαιρουμένων των κυλικείων που ευρίσκονται
εντός των θερινών κινηματογράφων.
4. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56.29.20.04).
5. 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).
6. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
εξαιρουμένης της δραστηριότητας των θερινών κινηματογράφων.

(ΚΑΔ

5914),

7. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230).
8. 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].
9. Η πραγματοποίηση ζωντανού θεάματος και ακροάματος παρουσία κοινού (ΚΑΔ
9004).
10. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).
11. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών (ΚΑΔ 9103).
12. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού (ΚΑΔ 92.00.11.00).
13. Υπηρεσίες καζίνου (ΚΑΔ 92.00.11.01).
14. Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης (ΚΑΔ 92.00.11.02).
15. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313), με εξαίρεση τις υπηρεσίες καθηγητή
φυσικής αγωγής ή γυμναστή (ΚΑΔ 93.13.10.03).
16. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).
17. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, εξαιρουμένων: α) του
τομέα των παραλιών (ΚΑΔ 93.29.11.00), β) των υπηρεσιών εκμετάλλευσης κτήματος
για τη διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) [ΚΑΔ 93.29.11.03], γ) των
υπηρεσιών εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και
παρόμοιων ειδών αναψυχής) [ΚΑΔ 93.29.11.04], δ) των υπηρεσιών μίσθωσης
ομπρελών ή/και καθισμάτων (πλαζ) [ΚΑΔ 93.29.11.05] και ε) των υπηρεσιών
διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) (ΚΑΔ
93.29.19.01) [ΚΑΔ9329].
18. Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04).
19. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93.29.19.05).
20. Εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94.99.16.01).
21. 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 την
σωματική άσκηση) (ΚΑΔ 96.04.10.02), γ) των υπηρεσιών μασάζ
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συμπεριλαμβανομένου του θεραπευτικού μασάζ, (ΚΑΔ 96.04.10.05) και δ) των
υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με
υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06) [ΚΑΔ 9604].
22. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96.09.19.12).
Άρθρο 2
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων από τις
5.6.2020 έως και τις 7.6.2020
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και
7.6.2020, κατά τα αναφερόμενα στις από 29.5.2020 και 2.6.2020 εισηγήσεις της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19
και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των
ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:
1. Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο (ΚΑΔ 56.30.10.01).
2. Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση
πρόσβασης στο διαδίκτυο (ΚΑΔ 56.30.10.02).
3. Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια (ΚΑΔ
56.30.10.05).
4. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ
(ΚΑΔ 56.30.10.09).
5. Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο
(ίντερνετ καφέ) (ΚΑΔ 56.30.10.08).
6. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο (ΚΑΔ
56.30.10.10).
7. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ (ΚΑΔ
56.30.10.11).
8. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ (ΚΑΔ
56.30.10.12).
9. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα (ΚΑΔ 92.00.12.00).
10. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών (ΚΑΔ 92.00.12.01).
11. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης
κερματοδέκτη) (ΚΑΔ 92.00. 12.02).

μηχανημάτων

τυχερών

παιχνιδιών

(με

12. Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων που προκαλούν συνάθροιση κοινού (ΚΑΔ
94.99.16.02).
Άρθρο 3
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας αναβατήρων (τελεφερίκ)
1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και
14.6.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 22.5.2020 εισήγηση της Εθνικής
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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 5.6.2020 έως και 14.6.2020,
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.
Άρθρο 4
Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
1. Απαγορεύεται, κατά το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 7.6.2020, η
λειτουργία των επιχειρήσεων των υποκατηγοριών δραστηριότητας ΚΑΔ 5630,
εφόσον δεν διαθέτουν υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο υπό την έννοια της υπ΄ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.33465/31.5.2020 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΄ 2087), όπως εκάστοτε αυτή ισχύει.
2. Επιτρέπεται, κατά το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 14.6.2020,
οποιασδήποτε εργασία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «HELEXPO ΑΕ»,
που απαιτείται για την οργάνωση των λειτουργιών της, την αναβάθμιση και
συντήρηση των υποδομών της.
3. Δεν απαγορεύεται, κατά το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 14.6.2020, η
διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των
άρθρων 1 και 2.
Άρθρο 5
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

52

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
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 7
Κατάργηση της υπ΄ αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.33464/30.5.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄ 2086)
Η υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33464/30.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών
(Β΄ 2086), καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
----------.----------

376. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 2/21060/ΔΠΓΚ
της 26.5/4.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.07.2018
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και
Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β΄ 3240)» (Β΄ 2157)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του ν.
4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
β) του άρθρου 4 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),
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γ) της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19»(Α΄64), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
δ) της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς εμφάνισης 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),
ε) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19, και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4690/2020 (Α΄ 104).
2. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Την υπ΄ αρ. 340/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
5. Την υπ΄ αρ. 140619 ΕΞ 2019/10.12.2019 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής
Πολιτικής/ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, πλην
της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων» (Β΄
4584).
6. Την υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/3.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού
σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για
την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και καθορισμός της κίνησής του» (Β΄ 1451).
7.
Τα
υπ΄
αρ.
ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/37716/829/23.4.2020,
ΥΠΕΝ/
ΔΠΔΑ/38713/874/27.4.2020 και ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΕΟΠΥ/ 46813/1912/18.5.2020
έγγραφα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
8. Τις από 18.5.2020 και 22.5.2020 σχετικές γνώμες της Διεύθυνσης Λογιστικής
Γενικής Κυβέρνησης.
9. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού
προϋπολογισμού.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στο σκέλος των εξόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση
κρατικού προϋπολογισμού – Έξοδα» της υπ΄ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική
Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β΄ 3240), με το οποίο καθορίζεται η
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αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον
έκτο βαθμό ανάλυσης, εγγράφονται, κατά περίπτωση, νέος πεμπτοβάθμιος και
εκτοβάθμιοι λογαριασμοί εξόδων, ως ακολούθως:

ος

1
βαθμός

2

2

2

ος

2
βαθμός

23

23

23

ος

3
βαθμός

231

231

231

ος

4
βαθμός

2310
9

2310
9

2310
9

Περιγραφή

Παλαιό
ς
Κωδικός
Τακτικού
Π/Υ

Παλαι
ός
Κωδικός
ΠΔΕ

2310988

Λοιπές
μεταβιβάσεις
σε νομικά
πρόσωπα,
φυσικά
πρόσωπα και
φορείς χωρίς
νομική
προσωπικότητα

νέος

νέος

23109880
01

Μεταβιβάσει
ς προς φυσικά
και νομικά
πρόσωπα
καθώς σε
φορείς χωρίς
νομική
προσωπικότητα
για την κάλυψη
μισθολογικού
κόστους
έκτακτου
χαρακτήρα

νέος

νέος

23109880
02

Μεταβιβάσει
ς σε φυσικά και
νομικά
πρόσωπα για
την προώθηση
της
ηλεκτροκίνησης

νέος

ος

5
βαθμός

23109
88

23109
88

23109
88

ος

6 βαθμός

νέος

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

377. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2814.5/32065/2020 της 29.5/4.6.2020 «Καθορισμός
έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2020» (Β΄
2159)
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Έχοντας υπόψη:
α. Την περ. ιβ του άρθρου 20 και την 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. Το άρθρο τεσσαρακοστό της από 01-05-2020 ΠΝΠ «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90).
Δ. Του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» (Α΄52), όπως ισχύει.
Ε. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
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 α.π. 2811.23/8156/29-05-2020 απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ. Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 05, Α/Α 41595 Βιβλίου
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ: Ψ7ΦΟ4653ΠΩ-32Λ).
3. Το α.π. 3591/08-05-2020 έγγραφο Οίκου Ναύτου.
4. Την α.π. 2/20435/20-05-2020 απόφαση ΥΠΟΙΚ/ΓΛΚ/Γενική Διεύθυνση
Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Διεύθυνση Προϋπολογισμού
Γενικής Κυβέρνησης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι πέντε
χιλιάδων ευρώ (1.225.000,00€) 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 διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (1.225.000,00€),
προκειμένου οι δικαιούχοι ναυτικοί να λάβουν την τακτική επιδότηση κατ΄ εφαρμογή
των διατάξεων του (γ) σχετικού.
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».
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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.
----------.----------

378. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 2/22377/0025 της
¾.6.2020 «Παροχή της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ύψους 342.618.750,00 € στο πλαίσιο του κανονισμού 2020/672 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19»
(Β΄ 2167)
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 122 παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης για την λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 202 της 07-06-2016).
2) Τον Κανονισμό
2020/672/19.05.2020.

του

Συμβουλίου

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

ΕΕ

3) Τις διατάξεις:
(α) των άρθρων 91Α του ν. 4549/2018, «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 105)
όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
(β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),
(γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
(δ) της υπ΄ αρ. 340/2019 υπουργικής απόφασης, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051)
4. Την από 2.6.2020 απόφαση της 14ης Συνεδρίασης της Διυπουργικής επιτροπής
του άρθρου 96 του ν. 4549/2018, αποφασίζουμε:
Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το
ποσό των 342.618.750,00 € στο πλαίσιο του κανονισμού 2020/672 του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου σχετικά με την θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον
μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω
της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19.
Σκοπός του μέσου προσωρινής στήριξης είναι η αντιμετώπιση της
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης λόγω της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID19, και ειδικότερα των δυσμενών επιπτώσεων αυτής στον τομέα της απασχόλησης.
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Το προαναφερθέν μέσο δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να
αντιμετωπίσει την κρίση στην αγορά εργασίας αλληλέγγυα για όλα τα κράτη μέλη
μέσω δανείου που θα χορηγείται από την Ένωση σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος
μέλος και επομένως και στη Χώρα μας. Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί
από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για τη χρηματοδότηση ενός τμήματος της
απώλειας εισοδήματος των εργαζομένων, λόγω των μειωμένων ωρών απασχόλησης
αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτίθεται να
δανειστεί από τις κεφαλαιαγορές ή από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για το
σκοπό αυτό 100 δις €. Προκειμένου να έχει επαρκείς πόρους στην περίπτωση κατά
την οποία κάποιο κράτος μέλος δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωση αποπληρωμής του
δανείου του, θα συνάψει σε προγενέστερο στάδιο με όλα τα κράτη μέλη και το
καθένα ξεχωριστά συμφωνία εγγύησης συνολικού ύψους 25 δις € για το σύνολο των
κρατών μελών, η οποία θα πρέπει να είναι ανέκκλητη, άνευ όρων και εκτελεστή
κατόπιν αιτήσεως.
II. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση
Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται την καταβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατόπιν
αιτήσεώς της, εντός 10 εργάσιμων ημερών έως και το 100% του ποσού των
342.618.750,00 € σε περίπτωση αθέτησης καταβολής πληρωμής από ένα κράτος
μέλος.
III. Για την παρεχόμενη εγγύηση δεν καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο
προμήθεια.
IV. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους θεωρημένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης του
Ελληνικού Δημοσίου για την συμμετοχή της στο μέσο προσωρινής στήριξης για τον
μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) ύψους
342.618.750,00 €.
V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 342.618.750,00 €
πλέον τυχόν τόκων και εξόδων.
----------.----------

379. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ –
ΥΓΕΙΑΣ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
–ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781 της 4/4.6.2020 «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΄ 2168)
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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο
2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 105),
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 υπ΄ αρ. 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. 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),
ιζ. 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),
ιη. 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/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΄ αρ. 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΄ αρ. 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).
5. 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).
6. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33465/31.5.2020 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΄ 2087).
7. 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).
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8. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» (Β΄ 1867), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694/29.5.2020 όμοια κοινή υπουργική απόφαση
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.02020 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).
9. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33452/29.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των
βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και τον περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2085).
10. 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).
11. Την υπ΄ αρ. 55591/ΓΔ4/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε
δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» (Β΄ 1846).
12. 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 τη
διενέργεια των εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και πάσης είδους δομές
και φορείς παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, δημόσιους ή
ιδιωτικούς, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας.
13. Τις από 4.5.2020, 13.5.2020, 16.5.2020, 20.5.2020, 25.5.2020, 27.5.2020,
28.5.2020, 29.5.2020 και 2.6.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
14. 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.
15. Την υπ΄ αρ. Β1/οικ.34779/4.6.2020 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 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
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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.
3. Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος με ΚΑΔ 56.30.10.09, 56.30.10.10 και 56.30.10.11, απαγορεύεται η
χρήση των μπαρ ως χώρου παραμονής των πελατών.
4. Προκειμένου να λειτουργήσουν οι αγορές του άρθρου 38 του ν. 4497/2017
(Α΄ 171), οι φορείς λειτουργίας τους οφείλουν να αποστείλουν στη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και μόνο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση gen-sec@gge.gr τα στοιχεία της παρ. 1 που αφορούν στο τοπογραφικό
διάγραμμα, με κοινοποίηση στην τοπική αστυνομική αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση η
λειτουργία της αγοράς θεωρείται παράνομη.
Άρθρο 2
Κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 4497/2017
1. Για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020 έως και την
Κυριακή, 14 Ιουνίου 2020 επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9
του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:
α. Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που
δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε
ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και
επαγγελματίες).
Β. Στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές σύμφωνα με το
άρθρο 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) δεν εφαρμόζεται το ανωτέρω εδάφιο.
Γ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3)
μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
2. Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους
συμμετέχοντες κάθε φορά πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις υπαίθριες
αγορές ευθύνης τους για την περ. α΄ της παρ. 1.
3. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων της παρ. 1,
μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα, όπως ορίζονται στον ν. 4177/2013 (Α΄ 173).
Άρθρο 3
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων – κυρώσεις
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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 4
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 5
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 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.
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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 (150) ευρώ τόσο
στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.
Άρθρο 6
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
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 (150) ευρώ τόσο
στον οδηγό του οχήματος όσο και στους επιβάτες.
Άρθρο 7
Μέγιστος αριθμός επιβατών 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, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ,
στα μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όπως επίσης στις
σιδηροδρομικές μετακινήσεις, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης
ποσοστού 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά
όχημα/συρμό.».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 1 της απ.
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και
Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού
και Αθλητισμού – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 1α/Γ.Π.οικ.
35120 τηςε 6/7.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34781/ 4.6.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
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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΄ 2168)» (Β΄ 2211).
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
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 8
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 εννέα μέρη νερό και ένα
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 5 [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 5.
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Άρθρο 9
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 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 10
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 εξήντα τοις εκατό (60%) του
συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%)
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 δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή 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 της παρούσας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς
πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ και β) στους πλοιάρχους διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
Άρθρο 11
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 και δεν καταλαμβάνονται από άλλη
διάταξη της παρούσας, η λειτουργία των οποίων είχε απαγορευθεί στο πλαίσιο των
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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 12
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα
του πολιτισμού – κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και που
δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 11, 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 13
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 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 τη παρούσας και τις οδηγίες
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
Άρθρο 14
Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
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1. Οι διοικήσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των Ανωτέρων Σχολών
Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού, των Ωδείων
και
Μουσικών
Σχολών,
των
Σχολών
Βυζαντινής
Μουσικής,
του
Προπαρασκευαστικού Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου,
των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού, και των λοιπών εκπαιδευτικών δομών
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα για
την ασφαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και των εν γένει δραστηριοτήτων τους. Στις
διατάξεις της παρούσας δεν υπάγονται τα μουσικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια και
λύκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Ειδικές απαιτήσεις και απαγορεύσεις για τη λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης της παρ. 1, σύμφωνα και με τις από 13.5.2020 και 27.5.2020 εισηγήσεις
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19 είναι οι ακόλουθες:
«α. Απαγορεύονται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών οργάνων, εξαιρουμένων
των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2020.
Στην περίπτωση αυτή η διδασκαλία πραγματοποιείται με την τήρηση υποχρεωτικής
απόστασης τριών (3) μέτρων μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου και με
υποχρεωτική για τον εκπαιδευτή χρήση προστατευτικής προμετωπίδας
(προσωπίδας).».
Η περ. α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 1 της απ.
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και
Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού
και Αθλητισμού – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 1α/Γ.Π.οικ.
35120 τηςε 6/7.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34781/ 4.6.2020
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 “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΄ 2168)» (Β΄ 2211).
Β. Επιτρέπεται η χρήση κρουστών οργάνων με υποχρεωτική για τον δάσκαλο χρήση
μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας ή και προαιρετική χρήση κατασκευής
πετάσματος (διαχωριστικού).
Γ. Επιτρέπεται η φωνητική διδασκαλία, υπό την προϋπόθεση ότι η διδασκαλία
λαμβάνει χώρα ατομικά και γίνεται υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής προστατευτικής
μάσκας από τον δάσκαλο ή και προαιρετική χρήση κατασκευής πετάσματος
(διαχωριστικού).
Δ. Στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς κλειστούς χώρους των ανωτέρω
δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου
μεταξύ των ατόμων.
Ε. Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και η τοπική απολύμανση όλων
των μουσικών οργάνων και όλων των επιφανειών που αγγίζονται από
μαθητέςσπουδαστές και δασκάλους-καθηγητές.
3. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών
επιχειρήσεων και των φορέων του άρθρου πρώτου τηρείται ελάχιστη απόσταση
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.
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4. Η Διοίκηση των φορέων και των επιχειρήσεων της παρ. 1 φροντίζει ώστε να
λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών,
σπουδαστών, δασκάλων, καθηγητών και εργαζομένων, 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.
5. Για όλες τις ανωτέρω δομές της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης το διδακτικό έτος
παρατείνεται έως τις 31.07.2020.
Άρθρο 15
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης – κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις και στους φορείς του άρθρου 14 που δεν τηρούν τα μέτρα
προστασίας και τους κανόνες λειτουργίας 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 τέσσερις χιλιάδες
(4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15)
έως τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
(Ακολουθεί Πίνακας)
2. Στην περίπτωση των εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 14,
επιβάλλεται στις επιχειρήσεις και στους φορείς του εν λόγω άρθρου για κάθε
παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 14, επιβάλλεται
για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 16
Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθμών
1. Για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθμών λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:
Α. Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του κορωνοϊού COVID-19 στον χώρο του
βρεφικού, βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού.
Β. Μέτρα τήρησης αποστάσεων και περιορισμού των στενών επαφών μεταξύ των
παιδιών, του προσωπικού και των γονέων/κηδεμόνων.
Γ. Μέτρα τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής.
Δ. Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και εφαρμογής απολυμαντικού σε
επιφάνειες, αντικείμενα και εξοπλισμό.
2. Τα μέτρα της παρ. 1 και η διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων εξειδικεύονται στις
από 23.5.2020 οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. με τίτλο «Λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό
SARS-COV-2 (COVID-19) – Οδηγίες για νηπιαγωγεία, παιδικούς και
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βρεφονηπιακούς σταθμούς», οι οποίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο:
https://www.ypes.gr/ odigies-gia-nipiagogeia-paidikoys-kai-vrefonipiakoysstathmoys/
3. Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους του
Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης
δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για
νόσηση
από
COVID-19,
όπως
αυτή
ορίζεται
στην
υπ΄ αρ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Εσωτερικών (Β΄ 1856) ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του
περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί.
Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται βεβαίωση από την οικεία δομή, από την οποία
προκύπτει ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό
σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης.
4. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες των παρ. 1 και 2,
επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής,
διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και χιλίων (1.000) ευρώ, αντίστοιχα, και
σε περίπτωση υποτροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αντίστοιχα.
Άρθρο 17
Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας φορέων παροχής εκπαίδευσης και
πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως
δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας
1. Ο τρόπος λειτουργίας των φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών
δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, σύμφωνα με την από 2.5.2020 γνώμη της Εθνικής
Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 ορίζεται ως εξής: Σε
κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ
των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που η τήρηση των παραπάνω
αποστάσεων δεν είναι δυνατή, λόγω τυχόν περιορισμών που θέτει το μέγεθος της
αίθουσας, το τμήμα χωρίζεται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα. Για τα φροντιστήρια
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών ισχύουν τα οριζόμενα στο
άρθρο τέταρτο της υπ΄ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 1739).
2. Η διοίκηση των πάσης φύσεως φορέων και δομών της παρ. 1 φροντίζει ώστε να
λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών και
εκπαιδευτικών, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας,
την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών υγιεινής χεριών, σύμφωνα
με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας το Υπουργείου Υγείας και του
Ε.Ο.Δ.Υ.
3. Ειδικά το πρακτικό μάθημα της «Πληροφορικής» πραγματοποιείται με κάλυψη
των πληκτρολογίων με μεμβράνη οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται με την
εναλλαγή κάθε χρήστη.
4. Ο τρόπος διεξαγωγής των κάθε είδους εξετάσεων των πάσης φύσεως φορέων και
δομών της παρ. 1, σύμφωνα με την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται ως εξής:
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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 αρ. 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.
5. 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.
6. Για κάθε παράβαση του παρόντος, επιβάλλεται στην επιχείρηση διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 18
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 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.
71

Άρθρο 19
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. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού
γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου
ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των
πολιτών.
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 20
Κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων
1. Σε όλες τις ανοικτές και κλειστές αθλητικές και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις και
κολυμβητήρια επιτρέπεται η χρήση τους για την κάλυψη αναγκών προπόνησης,
ατομικής ή ομαδικής, από αθλητές σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών
(Τ.Α.Α.) και Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) και αθλούμενους, με τους
όρους και τους περιορισμούς, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Από 6.6.2020 επιτρέπεται σε όλα τα αθλήματα, ατομικά ή ομαδικά, η διεξαγωγή
αγωνιστικών δραστηριοτήτων χωρίς την παρουσία θεατών, με τους όρους που
αναφέρονται στο αγωνιστικό πρωτόκολλο της αντίστοιχης Ομοσπονδίας ή
διοργανώτριας αρχής, που έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Υγειονομική
Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και εφόσον
έχει προηγηθεί προετοιμασία των αθλητών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4)
εβδομάδων.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες
πρόσβασης και ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της
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.
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4. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του παρόντος και
του Παραρτήματος ΙΙΙ, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της
αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και χιλίων (1.000) ευρώ,
αντίστοιχα, και σε περίπτωση υποτροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ αντίστοιχα.
«Άρθρο 21
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, οι Διευθύνσεις
Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, 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, τα αρμόδια
όργανα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, 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 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, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, μετά από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας ή Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22.».
Το άρθρο 21 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας
και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35463 της 9/9.6.2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/ 4.6.2020 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 “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
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κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 2168)» (Β΄ 2217).
«Άρθρο 22
Διαδικασίες ελέγχων-πιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 21 μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου
διενεργούν ελέγχους για την τήρηση της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση
των σχετικών παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων
(διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται).
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 (Παράρτημα Ι, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας), εφόσον συντρέχει περίπτωση
κατά το άρθρο 3. 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 (2) 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) εργάσιμων ημερών από την
επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο
ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως 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 αιτιολογημένη απόφαση του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών,
στις υπόλοιπες Αρχές της παρ. 1 του άρθρου 21, με απόφαση του Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας ή της Αρχής, συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός δύο
(2) εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα
συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει. Αν οι
υποβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι ήδη επιβληθείσες
διοικητικές πράξεις (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας, όπου
προβλέπεται) από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή Αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική
απόφαση. Η προθεσμία υποβολής καθώς και η υποβολή αντιρρήσεων δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/
οργανισμού/φορέα, το οποίο επιβάλλεται παραχρήμα με τη διαπίστωση της
παράβασης από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές.».
Το άρθρο 22 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 2 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας
και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35463 της 9/9.6.2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/ 4.6.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
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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΄ 2168)» (Β΄ 2217).
Άρθρο 23
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 τον νόμιμο τίτλο βεβαίωσης παράβασης.
3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμεται στα οικεία ελεγκτικά
όργανα με μέριμνα και ευθύνη των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 21 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 24
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),
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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).
Άρθρο 25
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 26
Ισχύς
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 5 Ιουνίου 2020 έως και τις 14 Ιουνίου 2020.
2. Η υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33465/31.5.2020 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 (Β΄ 2087), καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
3. Η υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β΄ 1867), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ.
ΥΠΠΟΑ/ ΓΡΥΠ/255419/6694/29.5.2020 όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών (Β΄ 2037), καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
4. Η υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33452/29.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 2085), καταργείται από την έναρξη ισχύος
της παρούσας.
(Ακολουθούν Παραρτήματα
Το Παράρτημα Ι αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας
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και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35463 της 9/9.6.2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/ 4.6.2020 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 “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΄ 2168)» (Β΄ 2217).
----------.----------

380. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 64444/Ν1 της 28.5/5.6.2020 «Αφαίρεση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου λόγω παράβασης
των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού COVID-19» (Β΄ 2178)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42),
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.3.2020 (Β΄ 783) κοινή υπουργική απόφαση,
την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.20021/21.3.2020 (Β΄ 956), την Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/
10.4.2020 (Β΄ 1293) κοινή υπουργική απόφαση και την Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/5.5.2020
(Β΄ 1699) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Την από 30.4.2020 απόφαση του Αστυνομικού Τμήματος Τριπόλεως Αρκαδίας
περί σφράγισης του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με την επωνυμία
«ΜΕΛΙ – ΜΕΛΟ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Γ. ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία με το με αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.
54926/Ν1/ 13.5.2020 έγγραφο.
5. Την υπ΄ αρ. Φ.2.ΓA/148547/Δ5/14.10.2013 (ΦΕΚ 620/ Β΄/12.3.2014) υπουργική
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔημοτικού Σχολείου στην εταιρεία «ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Γ. ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 162537/Ν1/17.10.2019 (Β΄ 3956)
όμοιά της.
6. Την υπ΄ αρ. 1614/Υ1/8.1.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
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Αφαιρούμε την υπ΄ αρ. Φ.2.ΓA/148547/Δ5/14.10.2013 (ΦΕΚ 620/Β΄/12.3.2014)
άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Γ. ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε.», η οποία τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 162537/Ν1/17.10.2019 (Β΄ 3956) όμοιά
της, από 30.4.2020, ημερομηνία σφράγισης του ανωτέρω σχολείου από το
Αστυνομικό Τμήμα Τριπόλεως και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κοινές υπουργικές αποφάσεις
του υπ΄ αρ. 3 στοιχείου του προοιμίου. Το Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο
λειτουργεί στον οικισμό Μερκοβουνίου στην Τρίπολη Αρκαδίας.
----------.----------

381. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ Αριθμ. Φ. 473/28/632549/Σ. 1309 της 26.5/5.6.2020 «Απονομή ηθικής
αμοιβής σε υπάλληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ» (Β΄ 2185)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 (Α΄26).
2. Την υπ΄ αρ. Φ.470/43/48375/Σ. 12570/29-7-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός του Αντωνίου
Οικονόμου ως μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»
(ΥΟΔΔ 517).
3. Την υπ΄ αρ. Φ.010/2/54609/Σ. 14394/26-8-2019 απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Β΄ 3351).
4. Το υπ΄ αρ. Φ.473/2/22339/Σ.6549/1 Απρ 2020/ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ/ΔΔΥΥΠΠ
έγγραφο.
5. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αρ. Πρακτικού 13/15.05.2020).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται οικονομική
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», στην Μ.Υ. Χατζηπαππά
Κωνστάντια του Ευστράτιου (ΑΜ:23267), κλάδου ΔΕ Ένδυσης-Υπόδησης/Κοπτικής
Ραπτικής, με βαθμό Γ΄, της δύναμης του 404 ΓΣΝ, διότι προέβη σε πράξεις
εξαιρετικού χαρακτήρα καθώς με δική της πρωτοβουλία και χωρίς να επιβάλλεται
από τα καθήκοντα της, κατασκεύασε προστατευτικές μάσκες προς κάλυψη των
αυξημένων αναγκών του νοσοκομείου, συμβάλλοντας στον περιορισμό της
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με μέριμνα του ΓΕΣ/Β5(ΔΠΠ) στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 2 του ν. 3528/2007 και στη συνέχεια
να κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες-Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
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----------.----------

382. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣ –
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35114 της 5/5.6.2020
«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 στη δομή φιλοξενίας μεταναστών “ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ”, στη θέση
“ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ” του Δήμου Παιονίας Κιλκίς, για το χρονικό διάστημα από
5.6.2020 έως και 19.6.2020» (Β΄ 2190)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35498 της 9/9.6.2020
«Κατάργηση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35114/5.6.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄
2190)» (Β΄ 2218) ορίστηκε ότι: «1. Καταργείται, από τη δημοσίευση της
παρούσας, η ισχύς της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35114/5.6.2020 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 “ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ”, στη θέση
“ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ” του Δήμου Παιονίας Κιλκίς, για το χρονικό διάστημα από
5.6.2020 έως και 19.6.2020» (Β΄ 2190). 2. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται
προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς, τον Δήμο Παιονίας και την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας προς υλοποίηση της σχετικής πρόβλεψής της.»
----------.----------

383. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.18269/584 της 3/5.6.2020 «Καθορισμός
λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68΄), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται
κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου της
διασποράς του κορωνοϊού Covid – 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Β΄ 2195)
Για την περαιτέρω παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών για τις οποίες είχε
χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α.
Δ.15/Δ’/οικ.37620/1493/2020 «Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών για τις οποίες είχε
χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4253),
κατωτ. αριθ. 767.
Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο
εικοστό πέμπτο της από 30.03.2020 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), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 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) σε
συνδυασμό με τις διατάξεις 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).
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/Δ7οικ. 13412/327/27.03.2020 (Β΄ 1077) απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
υπ΄ αρ. Δ.15/Δ7οικ.16681/516/05.05.2020 (Β΄ 1812) όμοια.
7. Την υπ΄ αρ. Α. 1074/02.04.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ
(ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται
κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
(Β΄ 1159), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Α. 1085/13.04.2020 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 1388).
8. Την υπ΄ αρ. Δ. 15/Δ7οικ. 18044/575/25.05.2020 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 2076).
9. Το υπ΄ αρ. Οικ.18386/1051/15.05.2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
όπως αντικαταστάθηκε με το 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον
επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων
– Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου 2020
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1.Α. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 2
της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών,
περιόδου απασχόλησης Μαρτίου 2020, απαιτητών έως 30.04.2020, καθώς και τυχόν
δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών
προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός της ανωτέρω ημερομηνίας, παρατείνεται χωρίς
τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω
εκπρόθεσμης καταβολής.
Β. Οι εισφορές του προηγούμενου εδαφίου εξοφλούνται τμηματικά σε τέσσερις (4)
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε
μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 30.09.2020. Σε περίπτωση
εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής, προσαυξάνεται με τον
προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Εφόσον τηρούνται
οι όροι της ρύθμισης δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
διμηνιαίας ισχύος.
2. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 2 της
παρούσας, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως
30.04.2020 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.
3. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές 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.
Άρθρο 2
Δικαίωμα υπαγωγής
1. Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες του e-Ε.Φ.Κ.Α, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.
4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43),
καθώς και πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά
ή πληθυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι 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
20.03.2020.
2. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν πολλαπλή επαγγελματική
δραστηριότητα ή ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του
πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται, εφόσον για μία από τις
ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό
δραστηριότητας στις 20.03.2020, ή 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
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είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις
20.03.2020.
3. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 παράλληλα απασχολούνται ως
μισθωτοί, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς για
την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα που προκύπτει κατ΄ εφαρμογή του
άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν.
4670/2020 (Α΄ 43), η οποία αφορά περιόδους απασχόλησης Μαρτίου 2020.
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

ΚΛΑΔΟΣ

01.19.2

Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων

01.29

Άλλες πολυετείς καλλιέργειες

01.30

Πολλαπλασιασμός των φυτών

01.49.19.02

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

01.49.3

Παραγωγή
ακατέργαστων
γουνοδερμάτων
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 διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή
με άλλο τρόπο παρασκευασμένα

10.52

Παραγωγή παγωτών

10.71

Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.82

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.83

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.85

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

11.01

Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
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και

διάφορων

11.02

Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.03

Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

11.04

Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

11.05

Ζυθοποιία

13.10

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

13.20

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.30

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

13.91

Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

13.92

Κατασκευή
ενδύματα

13.93

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.94

Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτύων

13.95

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

13.96

Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών
ειδών

13.99

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

14.11

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

14.12

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

14.13

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

14.14

Κατασκευή εσωρούχων

14.19

Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

14.20

Κατασκευή γούνινων ειδών

14.31

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

14.39

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

15.12

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

15.20

Κατασκευή υποδημάτων

16.29

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

17.12

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.21

Κατασκευή
κυματοειδούς
χαρτιού
και
εμπορευματοκιβωτίων 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)

έτοιμων

κλωστοϋφαντουργικών
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ειδών,

εκτός

χαρτονιού

από

και

17.29

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18.11

Εκτύπωση εφημερίδων

18.12

Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13

Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.14

Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.20

Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

20.30

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

20.41.4

Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών

20.42

Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.51

Παραγωγή εκρηκτικών

20.53

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

22.29.25

Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές
ύλες

23.19.22

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

25.92

Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

25.99

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

26.51

Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

26.60

Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής
και χρήσης θεραπευτικής

27.40

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

30.92

Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων

31.01

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

31.02

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.03

Κατασκευή στρωμάτων

31.09

Κατασκευή άλλων επίπλων

32.12

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.13

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

32.20

Κατασκευή μουσικών οργάνων

32.30

Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.40

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

32.50

Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

32.99

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

33.11

Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

33.12

Επισκευή μηχανημάτων
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33.13

Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14

Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.15

Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

33.17

Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών

33.19

Επισκευή άλλου εξοπλισμού

33.20

Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

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 εργοταξίου

43.13

Δοκιμαστικές γεωτρήσεις

43.21

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

43.22

Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

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

Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος

43.91

Δραστηριότητες κατασκευής στεγών

43.99

Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

45.11

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

45.19

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.31

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32

Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
σε εξειδικευμένα καταστήματα

45.40

Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και
εξαρτημάτων τους

46.11.12

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
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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
τυποποιημένων ειδών διατροφής

46.17.12

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών

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 εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος

46.31.11.02

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών

46.31.12.08

Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών

46.31.12.15

Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων
φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων

46.33.13.05

Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των
κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να
έχουν υποστεί περαιτέρω Παρασκευή

46.34

Χονδρικό εμπόριο ποτών

46.36

Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής

46.37

Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

46.38

Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών,
καρκινοειδών και μαλακίων

46.39

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού

46.41

Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

46.42

Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων
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μεσολαβούν

στην

πώληση

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,
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

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου

46.69

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

46.76

Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

46.77.10.30

Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων

46.90

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

47.19

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

47.23

Λιανικό εμπόριο ψαριών,
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
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καρκινοειδών

και

περιφερειακού

μαλακίων

σε

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
καταστήματα

αθλητικού

47.65

Λιανικό εμπόριο
καταστήματα

παιχνιδιών

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.74

Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών
εξειδικευμένα καταστήματα

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, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85)

47.79

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

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

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

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
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εξοπλισμού
κάθε

και

είδους

ειδών

σε

εξειδικευμένα

σε

εξειδικευμένα

καλλωπισμού

σε

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 υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90

Άλλα καταλύματα

56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

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
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59.13

Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

59.20

Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60.10

Ραδιοφωνικές εκπομπές

60.20

Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών

61.90

Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

62.01

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

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

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

Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

68.31

Μεσιτικά γραφεία ακινήτων

68.32

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

69.10

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 και συναφείς δραστηριότητες παροχής
τεχνικών συμβουλών

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
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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

77.12

Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής
χρήσης

77.31

Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

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

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και
υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

77.40

Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με
εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού

78.10

Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας

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
δραστηριότητες

80.10

Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

80.20

Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας

80.30

Δραστηριότητες έρευνας

υπηρεσιών
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κρατήσεων

και

συναφείς

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
καθαρισμού

81.29

Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού

81.30

Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

82.11

Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου

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 άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22

Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.23

Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

καθαρισμού
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κτιρίων και

βιομηχανικού

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

87.90

Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος

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
καταλύματος π.δ.κ.α.

90.01

Τέχνες του θεάματος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03

Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

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 (online) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες
στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.11

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 ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

95.12

Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

κοινωνικής

93

μέριμνας

χωρίς

παροχή

95.21

Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

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) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων
προϊόντων

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.04

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.
----------.----------
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384. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2γ/32602 της 5/6.6.2020
«Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών
Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την
παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών και ειδικότερα για την προμήθεια
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας), για την
κάλυψη αναγκών των φορέων αρμοδιότητάς τους» (Β΄ 2199)
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύουν σήμερα.
1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), και της περ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
1.3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
1.4. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών
και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
1.5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»
(Α΄ 148), όπως ισχύει σήμερα.
1.6. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 54713/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο
Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3105).
2. Τις διατάξεις του μέρους Γ΄ του ν. 4472/2017 «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής
Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων
από το Υπουργείο Υγείας φορέων» (Α΄ 74), όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως
ισχύουν σήμερα και ιδίως τις διατάξεις της παρ. 1γ και των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 41 με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
4. Τις διατάξεις της από 25/02/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
5. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. Γ2γ/17998/2019 αποφάσεως του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από
την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.» (Β΄ 1280).
6. Το υπ΄ αρ. 1060/22-05-2020 έγγραφο της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα
«Αίτημα ορισμού της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας ως Κεντρικής
Αρχής Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διεξαγωγή κεντρικού διαγωνισμού
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας)».
7. Το υπ΄ αρ. 1059/22-05-2020 έγγραφο της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα
«Αίτημα ορισμού της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και
Αιγαίου ως Κεντρικής Αρχής Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διεξαγωγή κεντρικού
διαγωνισμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας)».
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8. Το υπ΄ αρ. 1062/22-05-2020 έγγραφο της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα
«Καθορισμός Κεντρικής Αρχής Αγορών».
9. Το υπ΄ αρ. 1061/22-05-2020 έγγραφο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα
«Αίτημα ορισμού της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και
Θράκης ως Κεντρικής Αρχής Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διεξαγωγή κεντρικού
διαγωνισμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας)».
10. Το υπ΄ αρ. 1058/22-05-2020 έγγραφο της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα
«Αίτημα ορισμού της Διοίκησης της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας ως Κεντρικής Αρχής Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διεξαγωγή κεντρικού
διαγωνισμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας)».
11. Το υπ΄ αρ. 1066/22-05-2020 έγγραφο της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα
«Αίτημα ορισμού της Διοίκησης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου
και Ιονίων Νήσων ως Κεντρικής Αρχής Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διεξαγωγή
κεντρικού διαγωνισμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Μέτρων Ατομικής
Προστασίας)».
12. Το υπ΄ αρ. 1067/22-05-2020 έγγραφο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα
«Αίτημα ορισμού της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ως
Κεντρικής Αρχής Αγορών (Κ.Α.Α.) για τη διεξαγωγή κεντρικού διαγωνισμού
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας) για τις έκτακτες
ανάγκες των Μονάδων Υγείας ευθύνης της ως προς την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού, COVID-19».
13. Την υπ΄ αρ. 22 απόφαση της 42ης και από 22-05-2020 Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΑΠΥ (Β΄ Ορθή Επανάληψη) με θέμα: «Ορισμός των
Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε.), ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει
των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών
δραστηριοτήτων αγορών για όλα τα κέντρα υγείας και νοσοκομεία της αρμοδιότητάς
τους και ειδικότερα για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Μέτρων
Ατομικής Προστασίας) για την κάλυψη των αναγκών τους».
14. Την υπ΄ αρ. Γ11/2020 γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ επί του σχεδίου της παρούσας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204).
15. Την υπ΄ αρ. B1α/οικ.34780/04.06.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία
προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για τους
προϋπολογισμούς των Υ.ΠΕ., το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από πραγματικά
περιστατικά και τις ανάγκες που θα προκύψουν και θα αντιμετωπιστεί από τις
πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058, αποφασίζουμε:
1. Τον ορισμό της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, της 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας,
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, της 5ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και της 7ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), για το
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και μέχρι τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος ισχύος της από
25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με τον
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ν. 4682/2020, για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις
της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, ως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και την υπ΄ αρ. 2020/C108I/01 Ειδική
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικών
Προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας), ήτοι: Χειρουργικών Γαντιών (CPV
33141420-0), Απολυμαντικών Αντισηπτικών (CPV 33631600-8) και Ιατρικών
Αναλώσιμων (CPV 33140000-3), για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων
εποπτείας τους, καθώς και των δημοσίων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
και Τοπικών Μονάδων Υγείας αρμοδιότητάς τους.
2. Δεδομένου ότι οι επτά (7) Υ.ΠΕ. θα προβαίνουν οι ίδιες σε διαγωνιστικές
διαδικασίες, η προϋπολογισθείσα αξία των οποίων πιθανόν να υπερβαίνει τα
κατώτερα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου
6 «Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης», θα πρέπει να
λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην οδηγήσει σε κατατμήσεις και καταστρατήγηση των
διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων.
3. Οι ανωτέρω διαγωνιστικές διαδικασίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως την
25η Ιουνίου 2020 και η εκτιμώμενη διάρκεια των συμβάσεων είναι τριάντα (30)
ημέρες από την υπογραφή των συμβάσεων και την ανάρτησή τους στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Λόγω του επείγοντος, δεν
μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής προϋπολογισμός των διαγωνισμών. Η δαπάνη θα
καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς των Υ.ΠΕ. και η πηγή χρηματοδότησης θα είναι
μέσω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
----------.----------

385. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ –
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. Οικ. Α 32546/1683 της 5/6.6.2020 «Καθορισμός 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» (Β΄ 2200)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 «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).
Β) Του ν. 4682/2020 «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
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της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 76).
Γ) Του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75)
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και την περ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Την υπ΄ αρ. 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).
4. Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
5. Τις διατάξεις της περ. 4 της υποπαρ. Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
«Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 106 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59).
6. Το άρθρο 219Α του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 5), όπως ισχύει.
7. Τον ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59).
8. Τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/ 1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 118), όπως ισχύει.
9. Τον ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και
θέματα τουρισμού» (Α΄ 187), όπως ισχύει.
10. Την υπ΄ αρ. 16597/29.12.2010 (Β΄ 2156) κοινή απόφαση των Υπουργών
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 25760/11.12.2015 (Β΄ 2737) όμοιά της.
11. Την υπ΄ αρ. 15732/13.11.2012 (Β΄ 3053) κοινή απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τουρισμού «Όροι και
προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από
τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και
συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων» , όπως ισχύει.
12. Την υπ΄ αρ. Οικ Α 50427/2440/14.09.2018 (Β΄ 4535) κοινή υπουργική απόφαση
«Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
αυτοκινήτων με οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου μόνου
του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει.».
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13. Την υπ΄ αρ. Οικ Α 46629/2215/18.06.2018 (Β΄ 2311) υπουργική απόφαση
«Καθορισμός κανόνων λειτουργίας για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του
άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως ισχύει.».
14. Την υπ΄ αρ. 12971/7.07.2016 (Β΄ 2267) κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και
προϋποθέσεις για την εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών) από
επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων».
15. Την υπ΄ αρ. Οικ Α 79574/5488/16/15.12.2017 (Β΄ 4587) υπουργική
απόφαση«Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012
(Α΄ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας
Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού
Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α΄ 222)».
16. Την υπ΄ αρ. Οικ Α 53409/2551/22.08.2018 (Β΄ 4065) υπουργική απόφαση
«Διακριτικά γνωρίσματα των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και
εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), με οδηγό, αυτοκίνητων
οχημάτων με τα οποία παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατόπιν
ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης αδειοδοτημένου κατά τον ν.4530/2018
(Α΄ 59) φορέα.».
17. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
(Α΄ 151).
18. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
19. Την υπ΄ αρ. ΔΝΣα΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη»
(Β΄ 3058).
20. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
21. Τις διατάξεις των άρθρων 2,3,4 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).
22. 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.
23. Την ανάγκη αναπροσαρμογής, συνεπεία των φορολογικών ρυθμίσεων του
άρθρου 11 του ν. 4690/2020 σύμφωνα με τις οποίες μειώνεται ο συντελεστής Φ.Π.Α.
από 24% σε 13% σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες.
23. Την με αρ. Πρωτ. Οικ. 458 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 στην οποία
εκτιμάται ότι:
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α) το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της παρούσας απόφασης για τον εκτελούμενο
προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι ουδέτερο και
β) ο ακριβής προσδιορισμός της απώλειας των δημοσίων εσόδων από τη μείωση του
συντελεστή Φ.Π.Α. είναι στην παρούσα φάση αδύνατος, καθόσον εξαρτάται από τον
μελλοντικό αριθμό μισθώσεων Ε.Ι.Χ. με οδηγό με τις ανωτέρω διαδικασίες,
αποφασίζουμε:
Κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως 31.10.2020 καθορίζεται, συνεπεία
της μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α. σε 13% για συγκεκριμένες υπηρεσίες, το
ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για τα Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
αυτοκίνητα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη
σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών στα ογδόντα δύο ευρώ (82 €).
Αντιστοίχως, το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης με σύμβαση ελάχιστης διάρκειας
τριάντα λεπτών (30΄), ορίζεται στα τριάντα έξι ευρώ (36 €)».
Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.06.2020 έως 31.10.2020.
----------.----------

386. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
Οικ. Α 32481/1681 της 5/6.6.2020 «Καθορισμός 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%» (Β΄ 2200)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου “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 COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 104).
β) Του άρθρου 105 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82), όπως ισχύει.
γ) Του ν. 4682/2020 «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» (Α΄ 76).
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δ) Του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄
75) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και την περ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση «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).
4. Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
5. Την υπ΄ αρ. Οικ. 61510/5758/11 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρου για επιβατικά δημόσιας χρήσης
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα» (Β΄ 5), όπως ισχύει.
6. Την υπ΄ αρ. Α 35070/3360/13 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρου ορισμένων διαδρομών με
επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα στη Δημοτική Ενότητα Καβάλας»
(Β΄ 2738), όπως ισχύει.
7. Την υπ΄ αρ. Α 44656/2521/17 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Καθορισμός κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά δημόσιας
χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης» (Β΄ 2641).
8. Την υπ΄ αρ. Α 54501/5518/2014 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης
αυτοκίνητα – ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ)» (Β΄ 227).
9. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
11. Την υπ΄ αρ. ΔΝΣα΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη»
(Β΄ 3058).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
13. Τις διατάξεις των άρθρων 2,3,4 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).
14. 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
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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.
15. Την ανάγκη αναπροσαρμογής, συνεπεία των φορολογικών ρυθμίσεων του
άρθρου 11 του ν. 4690/2020 σύμφωνα με τις οποίες μειώνεται ο συντελεστής Φ.Π.Α.
από 24% σε 13% σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, του κομίστρου που
εισπράττεται για την εκτέλεση συγκεκριμένων διαδρομών με Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ
αυτοκίνητα εντός του νομού Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
και της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας.
16. Την με αρ. Πρωτ. Οικ. 453/03.06.2020 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών
Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του ΥΠ.Υ.ΜΕ. σύμφωνα με την οποία:
Α: Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της παρούσας απόφασης για τον εκτελούμενο
προϋπολογισμό του ΥΠ.Υ.ΜΕ. είναι ουδέτερο.
Β: Ο ακριβής προσδιορισμός της απώλειας δημοσίων εσόδων είναι στην παρούσα
φάση αδύνατος, καθώς εξαρτάται από τον αριθμό μισθώσεων Ε.Δ.Χ. για τις
συγκεκριμένες διαδρομές, αποφασίζουμε:
Κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020 και με βάση το
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% καθορίζεται συγκεκριμένο κόμιστρο για τις
ορισμένες με τις υπ΄ αρ. 5, 6 και 7 Υ.Α. διαδρομές με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης
(Ε.Δ.Χ) – ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στο νομό Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Ενότητα Καβάλας, ως εξής:
1. Στον νομό Αττικής για τις διαδρομές που εκτελούνται με σημείο έναρξης τον
διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και τέλος σε σημείο εντός του
δακτυλίου, που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ –
Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος –
Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Α. Φραντζή – Λ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά
Οδός – Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου –
Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Αλεξάνδρας (συμπεριλαμβανομένων και των
αναφερομένων λεωφόρων – οδών), και αντίστροφα, το τιμολόγιο κομίστρου
καθορίζεται στο ποσό των 35 € (τιμολόγιο 1) για τις ώρες 05:00΄ – 00:00΄ και 49 €
(τιμολόγιο 2) για τις ώρες 00:00΄ έως 05:00:
2. Στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, για τις διαδρομές που εκτελούνται με σημείο έναρξης
τον Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και σημείο λήξης
οποιοδήποτε σημείο στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης που περικλείεται εντός της περιοχής
που οριοθετείται από τις οδούς Αγίας Σοφίας – Ολυμπιάδος – Ηφαιστείωνος – Αγίου
Δημητρίου – Δραγουμάνου – Μαργαροπούλου – Αγίων Πάντων – Γιαννιτσών – Στ.
Βουτυρά – Στ. Καρατάσου – Ναυάρχου Κουντουριώτου – Λεωφόρο Νίκης, και
αντίστροφα, το τιμολόγιο κομίστρου καθορίζεται στο ποσό των 18 € (τιμολόγιο 1) για
τις ώρες 05:00΄ – 00:00΄ και 26 € (τιμολόγιο 2) για τις ώρες 00:00΄ έως 05:00.
3. Στην Δ.Ε. Καβάλας, για τις διαδρομές που εκτελούνται με σημείο έναρξης τον
Κρατικό Αερολιμένα Καβάλας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και τέλος οποιοδήποτε
σημείο της Δ.Ε. Καβάλας που περικλείεται εντός της περιοχής που οριοθετείται από
το τέρμα της οδού Νυρεμβέργης (Δημοτικά Κοιμητήρια), το τέρμα της οδού Τενέδου,
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την Περιμετρική οδό, το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο και την Ιερά Μονή του
«ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ», και αντίστροφα, το τιμολόγιο κομίστρου για όλο το 24ωρο
καθορίζεται στο ποσό των 35 €.
4. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις υπ΄ αρ. Οικ.
61510/5758/2011 (Β΄ 5), Α 35070/ 3360/2013 (Β΄ 2738), Α 44656/2521/2017 (Β΄
2641) και Α 54501/5518/2014 (Β΄ 227) υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.06.2020 έως 31.10.2020.
----------.----------

387. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. Φ.7/ΦΜ/67997/ΓΔ4 της 4/6.6.2020 «Ρυθμίσεις βαθμολογίας τριμήνων
στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020» (Β΄ 2202)
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. 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»,
γ. Του άρθρου 14 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) «Οργάνωση και λειτουργία
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων»,
δ. Του άρθρου 1 του π.δ. 121/1995 (Α΄ 75) «Συμπλήρωση διατάξεων για την
αξιολόγηση των μαθητών του δημοτικού σχολείου»,
ε. Του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
στ. Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ. Του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την υπ΄ αρ. Πρωτ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-17 Υ.Α. (Β΄ 4358) «Αξιολόγηση
μαθητών του Δημοτικού Σχολείου».
3. Την υπ΄ αρ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/27/5/2020 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2031 Β΄)
με θέμα «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. καιΔ.Ε. διδακτικού έτους 2019-2020».
4. 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»
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5. 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 συνδιασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 01.05.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
7. Την υπ΄ αρ. Φ.7/ΦΜ/35640/Δ1/10-03-20 Εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση
γονέων/κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών -βαθμολογία β΄ τριμήνου».
8. Την υπ΄ αρ. Φ7/ΚΓ/40094/Δ1/23-03-2020 Εγκύκλιο με θέμα «Βαθμολογία β΄
τριμήνου».
9. 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/241/64811/ Β1/28-5-20 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.
10. Το από 25-05-2020 απόσπασμα πρακτικού της 63ης Συνεδρίασης της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
11. Το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», όπως κυρώθηκε με το αρθρο
3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
12.Την υπ΄ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 κοινή απόφαση Υπουργών
Υγείας και Εσωτερικών «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες
ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19» (ΦΕΚ Β΄ 928).
13.Την 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» (ΦΕΚ Β΄ 1856).
14. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από
τη διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
Α. Η επίδοση της βαθμολογίας του β΄ τριμήνου στους μαθητές/τριες της Γ΄, Δ΄, Ε΄
και ΣΤ΄ τάξης, πραγματοποιείται με την επανέναρξη λειτουργίας των δημοτικών
σχολείων. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, με απόφασή τους, προβαίνουν στις
απαιτούμενες ενέργειες ώστε να παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου β΄ τριμήνου στους
γονείς/κηδεμόνες είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σάρωση του πρωτοτύπου,
ύστερα από γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων, είτε σε κλειστό και
σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας, χωρίς να απαιτείται η
φυσική παρουσία γονέων και κηδεμόνων στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί της Α΄ και Β΄
τάξης ενημερώνουν προφορικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας τους γονείς/
κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους.
Β. Η επίδοση της βαθμολογίας του γ΄ τριμήνου, καθώς και των τίτλων προόδου ή
των τίτλων σπουδών των μαθητών/τριών θα γίνει στους γονείς/κηδεμόνες την ημέρα
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λήξης των μαθημάτων είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σάρωση των
πρωτοτύπων, ύστερα από γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων, είτε σε κλειστό
και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/ τριας, χωρίς να απαιτείται η
φυσική παρουσία γονέων & κηδεμόνων στο σχολείο. Για τη βαθμολόγηση των
μαθητών/τριών λαμβάνονται υπόψη τόσο η πορεία μάθησης τους από την
επανέναρξη λειτουργίας του σχολείου έως τη λήξη των μαθημάτων, όσο και η
προσπάθεια που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, το ενδιαφέρον
τους, οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν, η δημιουργικότητα τους και η συνεργασία με
τους συμμαθητές τους.
Γ. Για τους μαθητές/τριες που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση
από COVID-19 ή ήδη νοσούν ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο
που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί
(υπ΄ αρ. Φ.7/ΦΜ/63728/ ΓΔ4/27/5/2020 υπουργική απόφαση) (ΦΕΚ 2031 Β΄) και θα
απουσιάζουν δικαιολογημένα από το σχολείο, η βαθμολογία του β΄ και γ΄ τριμήνου
καθώς και οι τίτλοι προόδου ή οι τίτλοι σπουδών θα επιδοθούν στους γονείς/
κηδεμόνες είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σάρωση των πρωτοτύπων,
ύστερα από γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων, είτε την ημέρα λήξης των
μαθημάτων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή του
συγχρωτισμού στο χώρο του σχολείου.
----------.----------

388. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35445 της 9/9.6.2020 «Επιβολή του μέτρου
προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών
σχολικών μονάδων του Δήμου Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης,
για το χρονικό διάστημα από 9.6.2020 έως και 19.6.2020» (Β΄ 2215)
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΄ 46),
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).
Ε. Της υπ΄ αρ. 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).
2. Την από 9.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
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3. Τις από 23.5.2020 οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)
για την αντιμετώπιση κρούσματος κορωνοϊού COVID-19 σε δημοτικά σχολεία της
χώρας.
4. Το από 9.6.2020 έγγραφο του εξαθέσιου μειονοτικού Δημοτικού σχολείου
Ηλιόπετρας του Δήμου Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
5. Την υπ΄ αρ. Β1/οικ.35401/9.6.2020 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
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 9.6.2020
έως και 19.6.2020, του εξαθέσιου μειονοτικού Δημοτικού σχολείου Ηλιόπετρας
(κωδικός 9370176) και του Νηπιαγωγείου Ηλιόπετρας (κωδικός 9521264), του
Δήμου Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για προληπτικούς λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.6.2020 εισήγηση
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19, 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.
----------.----------

389. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ –
ΥΓΕΙΑΣ –
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 35444 της 9/9.6.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 9.6.2020
έως και τις 23.6.2020» (Β΄ 2216)
(Καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 8 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424/2020
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο
σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» (Β΄ 2420), κατωτ. αριθ. 430,
από την έναρξη ισχύος αυτής.)
----------.----------
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390. ΑΠΟΦΑΣH ΥΦΥΠΟΥΡΓOY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1135 της
9/10.6.2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από
την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα
Ιούνιο 2020» (Β΄ 2219)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως το άρθρο 41.
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 170), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων»
(Α΄ 90), όπως ισχύουν ιδίως το άρθρο 83.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», σε
συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
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 υπ΄ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
10. Την υπ΄ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
11. Την υπ΄ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη 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 της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ΄ αρ. 5294/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
12. Την υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως ισχύει.
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13. Την από 9.6.2020 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.
14. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή της
παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:
1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία
εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 κατά το μήνα Ιούνιο, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό,
κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους
αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα,
όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού
έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο
ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40%
του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε
με άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που
εξακολουθούν να πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται
όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση
εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

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), καθώς και τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (eshop κ.τ.λ.)

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.42

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)
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47.43

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.51

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.52

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.53

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (eshop κ.τ.λ.)

47.54

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής
χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (eshop κ.τ.λ.)

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.62.63

Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (eshop κ.τ.λ.)

47.63

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε
εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού
υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού
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προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί
(47.75.76.19), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)
47.76

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων
συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα,
εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών,
αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02),
Λιανικό εμπόριο
γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό
εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών)
(47.76.77.05),
Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α.
(47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και
ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών
(47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08),
Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία
και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό
εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο
σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών
(47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού,
κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά
(47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16),
Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο
φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη
φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για
παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών
χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών
υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη,
φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο
λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο
ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς
και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.77

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.78

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού
(47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης,
υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο
ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό
εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.79

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.82

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και
υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις
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υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
47.89

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

49.31

«Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών»
Ο μέσα σε «» νέος ΚΑΔ προστέθηκε με την παρ. 1 της απ. Υφυπουργού
Οικονομικών Αριθμ. Α.1146 της 15/19.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
Α.1135/9.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών “Προσδιορισμός
πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του
40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020” (Β΄ 2219)» (Β΄
2449).

49.39

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

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02

Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13

Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα
μεταφορικά μέσα

55.90.19

Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή
προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το
κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση
τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29

Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που
παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)

56.30

Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που
αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε
πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

59.11

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων
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59.12

Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13

Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

77.11

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων
οχημάτων

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής
χρήσης

77.34

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και
υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90

Άλλες δραστηριότητες
δραστηριότητες

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

86.90.13.02

Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

88.10

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες
κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και
άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες
επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11)

90.01

Τέχνες του θεάματος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03

Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών

92.00

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

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από υπηρεσίες
πίστας καρτ (93.11.10.04)

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην αθλητών και ομάδων που
είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων

υπηρεσιών
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κρατήσεων

και

συναφείς

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που
σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για
κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01

Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

94.99.16.02

Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των
υπηρεσιών διαιτολογίας (96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών
μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας
(με εξαίρεση την σωματική άσκηση) (96.04.10.02), υπηρεσιών
προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας
με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, (96.04.10.06)

96.09.19.12

Υπηρεσίες ιερόδουλου
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
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός
ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των
αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα
αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια
----------.----------

391. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35859 της 10/10.6.2020 «Επιβολή του μέτρου
προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών
σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για
το χρονικό διάστημα από 10.6.2020 έως και 20.6.2020» (Β΄ 2220)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tου 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΄ 46),
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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),
ε. της υπ΄ αρ. 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).
2. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 3071/10.6.2020 εισήγηση για αναστολή λειτουργίας δημοτικών
σχολείων Ξάνθης της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης.
3. Την από 10.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
4. Τις από 23.5.2020 οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)
για την αντιμετώπιση κρούσματος κορωνοϊού COVID-19 σε δημοτικά σχολεία της
χώρας.
5. Την υπ΄ αρ. Β2α/οικ.35858/10.6.2020 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
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 10.6.2020
έως και 20.6.2020, των κάτωθι δημοτικών σχολείων του Δήμου Ξάνθης της
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, ήτοι του 10ου δημοτικού σχολείου (κωδικός
9370249), του 15ου δημοτικού σχολείου (κωδικός 9370266), του 17ου δημοτικού
σχολείου (κωδικός 9370271) και του 20ού δημοτικού σχολείου (κωδικός 9521267),
για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα
στην από 10.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19, 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.
----------.----------
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392. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ. 15/Δ΄/οικ.21058/659 της 3/11.6.2020 «Καθορισμός
διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων
ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαΐου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους
και ελεύθερους επαγγελματίες» (Β΄ 2225)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου δέκατου όγδοου 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), και συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4690/2020 (Α΄
104).
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).
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. 13994/339/3-4-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1265).
7. Το υπ΄ αρ. οικ.20827/1143/29-5-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
όπως αντικαταστάθηκε με το 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται απώλεια
εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές κατ' ανώτατο όριο έως ένα (1) εκατομμύριο ευρώ
για το 2020 στους προϋπολογισμούς των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, παροχής
υπηρεσιών υγείας και στήριξης της απασχόλησης (e-ΕΦΚΑ, πρώην ΕΤΕΑΕΠ,
ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ), αποφασίζουμε:
1. Στους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), το οποίο αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), εφόσον καταβάλλουν τις τρέχουσες
ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης Μαΐου έτους 2020 εντός της
προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 39 παρ. 13 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), παρέχεται η
δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) επί
του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή
κατάταξής τους, επιμεριζόμενη αναλογικά σε κάθε κλάδο.
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Προκειμένου τα ανωτέρω πρόσωπα να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση πρέπει να
έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Ιανουαρίου 2020
έως και Απριλίου 2020, ή να τις εξοφλήσουν μέχρι και την ημερομηνία καταβολής
των εισφορών Μαΐου 2020 χωρίς την προβλεπόμενη μείωση κατά είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) βάσει του άρθρου δέκατου όγδοου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως ισχύει, και χωρίς απαλλαγή στην
περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Εάν δεν
επιθυμούν την υπαγωγή τους στην ανωτέρω ρύθμιση καταβάλλουν τις ανωτέρω
ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς την ως άνω προβλεπόμενη μείωση, εντός της
προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 39 παρ. 13 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43).
2. Η μείωση της παρ. 1 αφορά στις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω
μήνα για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής
περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) στους οποίους έχουν
υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών τα πρόσωπα της παρ. 1, καθώς και
την εισφορά του άρθρου 44 παρ. 2 του ν. 3986/2011 (Α΄ 12), όπως ισχύει, υπέρ του
Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων του ΟΑΕΔ.
3. Η μείωση της παρ. 1 εφαρμόζεται και:
α. στις περιπτώσεις ασφαλισμένων της παρ. 1 που έχουν επιλέξει την ειδική
ασφαλιστική κατηγορία ως νέοι επαγγελματίες.
β. στις περιπτώσεις γυναικών ασφαλισμένων της παρ. 1 που δικαιούνται μείωση της
εισφοράς της κύριας ασφάλισης βάσει του άρθρου 39 παρ. 15 του ν. 4387/2016 (Α΄
85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43). Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται πρώτα οι ρυθμίσεις της παρ. 1 της παρούσας και επί
του ποσού που προκύπτει η μείωση του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58).
4. Ειδικά για τους δικηγόρους, σε περίπτωση που το ποσό της προβλεπόμενης, από
το άρθρο 39 παρ. 10 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
34 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), παρακράτησης επί των γραμματίων προείσπραξης για
τον μήνα Μάιο 2020, υπερβαίνει την μηνιαία εισφορά που προκύπτει κατ' εφαρμογή
της παρ. 1 της παρούσας, το επιπλέον ποσό συμψηφίζεται με την ετήσια ασφαλιστική
οφειλή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ της παρ. 10 του άρθρου 39
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει.
5. Η μείωση της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται:
α. σε περιπτώσεις που για την ασκούμενη δραστηριότητα προκύπτει, βάσει γενικών,
ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προαιρετική, και όχι υποχρεωτική, υπαγωγή στην
ασφάλιση.
β. σε περιπτώσεις που μετά τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, ο
ασφαλισμένος έχει αιτηθεί την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του.
6. Σε περίπτωση υπαγωγής στην μείωση της παρ. 1 ως συντάξιμες αποδοχές για τον
υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης, ορίζεται το ποσό της
μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί, ή αυτή που
προκύπτει κατ' εφαρμογή της παρ. 1 πριν από την εφαρμογή των ρυθμίσεων του
άρθρου 39 παρ. 15 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35
του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), δια του συντελεστή 0,20.
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7. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 δεν εφαρμόζονται στους αυτοτελώς
απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επιλέγουν την υπαγωγή τους
στο μέτρο της παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο
όγδοο παρ. 2 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει
(Α΄ 68).
8. Για τις ασφαλιστικές εισφορές κλάδων ασφάλισης που εισπράττει ή
συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ τα πρόσωπα της παρ. 1 που επιθυμούν την καταβολή
μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλουν τις μειωμένες εισφορές σύμφωνα
με το ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών που αναρτάται στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Ειδικά για τις εισφορές των κλάδων ασφάλισης του πρώην ΕΤΕΑΕΠ η εμπρόθεσμη
καταβολή των ανωτέρω καταβληθεισών εισφορών παρέχεται μετά την εκκαθάριση
πληρωμών των ειδοποιητηρίων.
----------.----------

393. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ.
11341/2020 της 11/11.6.2020 Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή
Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.)» (Β΄ 2252)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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), που κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και ειδικότερα της παραγράφου 3 του άρθρου 15 αυτής,
β) του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις»,
γ) 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΄ 76),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
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),
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θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
ι) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄
149), όπως ισχύει,
ια΄) της υπ΄ αρ. 632/13.3.2020 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής
Πολιτικής «Αναστολή της υπηρεσίας υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού»,
ιβ΄) της υπ΄ αρ. 12687/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας - Εσωτερικών
- Μετανάστευσης και Ασύλου «Αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του κοινού,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)» (Β΄ 939),
ιγ΄) της υπ΄ αρ. 3332/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Παράταση ισχύος των
διατάξεων της υπ΄ αρ. 12687/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 939)» (Β΄ 1297),
ιδ΄) της υπ΄ αρ. 7330/07.04.2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου «Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς
Προστασίας και λοιπών προθεσμιών που συνδέονται με τη διοικητική διαδικασία
καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων Διεθνούς προστασίας α΄ και β΄ βαθμού» (Β΄
1426),
ιε΄) της υπ΄ αρ. ΤΤ 9028/2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου «Τροποποίηση της οικ. 7330/2020 υπουργικής απόφασης “Παράταση ισχύος
Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθεσμιών
που συνδέονται με τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων
διεθνούς προστασίας α΄ και β΄ βαθμού” (B΄ 1426)» (Β΄ 1854).
2. Την υπ΄ αρ. 5729/11-6-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με
την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,,
αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Την παράταση ισχύος μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020, όλων των Δελτίων
Αιτούντων Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.) που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογήν του
άρθρου 70 του ν. 4636/2019, τα οποία λήγουν και δεν έχουν ανανεωθεί, κατά το
χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------

394. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4692 της 12/12.6.2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111)
…
Άρθρο 62
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Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
1. Έως τη συγκρότηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14, τις
αρμοδιότητές της ασκεί η Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών
Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις παρ. 1
και 2 του άρθρου 94 του ν. 4610/2019, την υπ΄ αρ. 176314/Δ6/18/12.11.2019 (Β΄
4181) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και την υπ΄ αρ.
180657/Δ6/19.11.2019 (ΥΟΔΔ 992) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
2. Μέχρι τη συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17,
τα ΕΠ.Ε.Σ. που συγκροτήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 167 του
ν. 4635/2019 συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες των ΕΠ.Ε.Σ..
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου οι διευθυντές ή εκπαιδευτικοί, οι
οποίοι θα αποτελέσουν μέλη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 14 και την παρ. 1 του άρθρου 17, επιλέγονται με μόνο κριτήριο τα
ακαδημαϊκά τους προσόντα.
4. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η θητεία των οποίων
παρατάθηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του
ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αποκτούν οργανική θέση ως εξής:
α) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση στο Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ. ή σε
άλλο σχολείο της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στο οποίο
υπηρετούν και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία σε αυτό,
τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε
σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της ίδιας
περιοχής μετάθεσης.
β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού
συμβουλίου στην περιοχή μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στο οποίο
υπηρετούν, τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της
βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής
μετάθεσης.
γ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση σε σχολείο περιοχής
μετάθεσης διαφορετικής από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο
υπηρετούν και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία σε αυτό,
τοποθετούνται οριστικά κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα, κατόπιν αίτησής τους, σε
σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της
περιοχής μετάθεσης, από την οποία προήλθαν. Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν
οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του
περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή μετάθεσης
στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε
σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μετά τους υπεράριθμους και τις
ειδικές κατηγορίες της περιοχής μετάθεσης του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν.
δ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού
συμβουλίου σε περιοχή μετάθεσης διαφορετική από εκείνη, στην οποία ανήκει το
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν, τοποθετούνται κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα σε
σχολείο της βαθμίδας τους κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της
ίδιας περιοχής μετάθεσης. Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο
της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού
συμβουλίου της βαθμίδας τους, στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή
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ΠΕΙ.Σ., ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και
βελτιώσεων από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
ε) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν με θητεία ως Διευθυντές σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.
υπάγονται κατά περίπτωση στις περ. α΄ έως δ΄ της παρούσας.
5. Οι διατάξεις της παρ. 4 εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα
παραμείνουν επί θητεία στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σε περίπτωση εφαρμογής του
δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019.
6. Αν παραταθεί η θητεία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.,
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019, οι
εκπαιδευτικοί των οποίων παρατείνεται η θητεία υποβάλλονται σε αξιολόγηση της
παιδαγωγικής, διδακτικής, καθώς και υπηρεσιακής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις
παρ. 1 έως 3 του άρθρου 20 του παρόντος στη διάρκεια του διδακτικού έτους 20202021.
7. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν με μονοετή
θητεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στα Π.Σ. και τα ΠΕΙ.Σ. μπορούν, με
απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί, με απόφαση της
Ε.Ε.Π.Π.Σ. να συγκροτηθούν Π.Ε.Π.Π.Σ., οι οποίες αποτελούνται από τον Πρόεδρο,
που ορίζεται με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
15, ένα (1) μέλος της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15, ο οποίος ορίζεται με τον
αναπληρωτή του από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ένα (1) μέλος που είναι Σuντονιστής
Εκπαιδευτικού Έργου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά
περίπτωση, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Κατά τα
λοιπά, για τον τρόπο λειτουργίας των Π.Ε.Π.Π.Σ. της παρούσας εφαρμόζεται το
άρθρο 15.
Ειδικά στις Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας δύναται να συνιστώνται:
α) πέντε (5) Π.Ε.Π.Π.Σ. στην Π.Δ.Ε. Αττικής, εκ των οποίων δύο (2) για την
κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης και την επιλογή εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τρεις (3) για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων
κατάταξης και την επιλογή εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και
β) τρεις (3) Π.Ε.Π.Π.Σ. στην Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, εκ των οποίων μία (1)
για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης και την επιλογή
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δύο (2) για την κατάρτιση
αξιολογικών πινάκων κατάταξης και την επιλογή εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
8. Τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. των Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας κατανέμονται
στις Π.Ε.Π.Π.Σ. που συνιστώνται στις ανωτέρω Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 7. Η
κατανομή των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στις Π.Ε.Π.Π.Σ. της παρ. 7, καθορίζεται με την
απόφαση συγκρότησης των επιτροπών. Με όμοια απόφαση μπορούν να
συγκροτηθούν επιπλέον Π.Ε.Π.Π.Σ. στις Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας,
αν το απαιτεί ο αριθμός των υποψηφίων. Η κατάρτιση των προσωρινών αξιολογικών
πινάκων κατάταξης για την επιλογή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν
με μονοετή θητεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στα Π.Σ. και τα ΠΕΙ.Σ.,
ανατίθεται στα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της πρώτης επιλογής των υποψηφίων, τα
οποία γι΄ αυτόν τον λόγο αποκτούν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ.
6 του άρθρου 19. Στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου
της πρώτης επιλογής των υποψηφίων, η κατάρτιση των προσωρινών αξιολογικών
πινάκων κατάταξης ανατίθεται στο ΕΠ.Ε.Σ. του συνδεδεμένου σχολείου, στις
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συνεδριάσεις του οποίου, για τον σκοπό αυτόν, συμμετέχει και ο διευθυντής του
σχολείου, το οποίο αφορά η επιλογή.
Για τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης, το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει με τη συμμετοχή
των μελών των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 ή με τη συμμετοχή των
μελών των περ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 167 του ν. 4635/2019, αν το
ΕΠ.Ε.Σ. δεν έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του
παρόντος. Για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες των παρ. 7 και 8 του
άρθρου 19 ενοποιούνται και καταρτίζεται προσωρινός αξιολογικός πίνακας
κατάταξης, ο οποίος περιλαμβάνει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα
να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και την κατάταξή τους σύμφωνα με τα
κριτήρια των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 19 και αναρτάται στις ιστοσελίδες
του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., της οικείας Π.Δ.Ε. και της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά
περίπτωση. Οι ενστάσεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 ασκούνται εντός της
προθεσμίας της παρ. 9 και εξετάζονται εντός της οριζόμενης προθεσμίας από το
οικείο ΕΠ.Ε.Σ.. Σε περίπτωση αποδοχής ένστασης που υπάγεται στην παρ. 7 του
άρθρου 19, ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης αναπροσαρμόζεται με τη
συμπερίληψη και μοριοδότηση των κριτηρίων των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 5 του
άρθρου 19 του αποκλεισθέντος υποψηφίου. Η αποτίμηση του κριτηρίου της περ. ε΄
της παρ. 5 του άρθρου 19 γίνεται από την Π.Ε.Π.Π.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. ή την
Π.Ε.Π.Π.Σ., στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σχολείο της πρώτης επιλογής
του υποψηφίου για τις Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά την
αποτίμηση του κριτηρίου της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 19, καταρτίζονται από τις
Π.Ε.Π.Π.Σ. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης. Μετά την αποτίμηση του
κριτηρίου της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 19 από όλες τις Π.Ε.Π.Π.Σ. των Π.Δ.Ε.
Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, καταρτίζονται και κυρώνονται από τη
Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες
κατάταξης των εκπαιδευτικών των οικείων Π.Δ.Ε..
9. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης
των Π.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 15 και τις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος
οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν να καλύπτονται με
αποσπάσεις, διάρκειας ενός σχολικού έτους εκπαιδευτικών της δημόσιας
εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση σε μέχρι δύο συνολικά Πρότυπα ή
Πειραματικά Σχολεία της ίδιας Π.Δ.Ε., με σειρά προτίμησης. Η επιλογή των
εκπαιδευτικών που αποσπώνται γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:
Το ΕΠ.Ε.Σ. κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλλει στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά
περίπτωση, αίτημα για τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
απόσπαση στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της
Π.Δ.Ε. και της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση. Οι ενδιαφερόμενοι
εκπαιδευτικοί υποβάλλουν εντός της προθεσμίας, που ορίζεται με την πρόσκληση,
ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στο
ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., της πρώτης επιλογής τους η οποία συνοδεύεται από τα
στοιχεία της ακαδημαϊκής και υπηρεσιακής τους κατάστασης. Το ΕΠ.Ε.Σ. εξετάζει
τις αιτήσεις μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής τους, καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη και συντάσσει αξιολογικούς
πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα, με
βάση τα κριτήρια της παρ. 5 του άρθρου 19. Για τη σύνταξη των ανωτέρω πινάκων
κατάταξης το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει με τη συμμετοχή των μελών των περ. α΄ έως γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 17, ή με τη συμμετοχή των μελών των περ. α΄, β΄, και δ΄ της
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παρ. 5 του άρθρου 167 του ν. 4635/2019, αν το ΕΠ.Ε.Σ. δεν έχει συγκροτηθεί
σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του παρόντος. Για τον προσδιορισμό των
υποκριτηρίων ανά κατηγορία κριτηρίων, την αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες
και τα δικαιολογητικά, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στα ΕΠ.Ε.Σ. εφαρμόζεται αναλόγως η απόφαση της
παρ. 6 του άρθρου 19. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποβάλλονται αμελλητί από
τον Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ. στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση η οποία
τους ενοποιεί ανά Π.Δ.Ε. και κυρώνει. Η απόσπαση διενεργείται για ένα (1)
διδακτικό έτος με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης με
βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο αξιολογικό πίνακα
κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους. Αν οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών
δεν καλυφθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δημοσιεύεται νέα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικό
με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε τεχνική
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
10. Αποκλειστικά και μόνο για το σχολικό έτος 2020- 2021:
α) η εισαγωγή σε Γυμνάσιο, το οποίο έως την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι
Πειραματικό και το οποίο χαρακτηρίζεται ως Πρότυπο, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 13, μαθητών, οι οποίοι εμπίπτουν στην παρ. 4 του άρθρου 80 του
ν. 4610/2019, ήτοι μαθητών οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2018-2019 φοίτησαν σε
Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, το οποίο ήταν συνδεδεμένο με Πειραματικό
Γυμνάσιο, το οποίο πλέον χαρακτηρίζεται ως Πρότυπο, γίνεται απευθείας χωρίς να
υπόκειται σε εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Οι κενές θέσεις στις τρεις
τάξεις του Γυμνασίου καλύπτονται με εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και
β) με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται
ότι η εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια της παρ. 2 του άρθρου 13, με
την επιφύλαξη της περ. α΄ της παρούσας, καθώς και η κάλυψη κενών θέσεων στα
Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια της ίδιας παραγράφου, δεν υπόκειται σε εξετάσεις ή
δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται ο τρόπος εισαγωγής
και κάλυψης κενών θέσεων και ρυθμίζονται άλλα ειδικότερα, οργανωτικής ή άλλης
φύσεως, ζητήματα εντός του πλαισίου αντιμετώπισης των συνεπειών από την
εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
11. Τα σχολεία, τα οποία έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν λειτουργούν ως
Π.Σ. και τα οποία χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. σύμφωνα με την. 2 του άρθρου 13
αποδίδουν απολυτήριο τίτλο Π.Σ. από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής.
…
Άρθρο 110
Κατ΄ εξαίρεση διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών επιμισθίων
εξωτερικού
(Αντικαθίσταται φράση στο άρθρο πεντηκοστό πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167).
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…
Άρθρο 112
Κατ΄ εξαίρεση αρμοδιότητα Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
Κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2019-2020, ο αρμόδιος Συντονιστής
Εκπαίδευσης Εξωτερικού μπορεί να αποφασίζει την παράταση απαγόρευσης
λειτουργίας ή την επαναλειτουργία ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων, καθώς και
κάθε άλλης μορφής οργανωτικής δομής της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του
εξωτερικού, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159, διόρθ.
σφάλμ. Α΄ 165), ανάλογα με τις συνθήκες, και τα μέτρα αποτροπής της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 και τις συνέπειές τους σε κάθε χώρα. Το παρόν ισχύει
αναδρομικά από την 1η.05.2020.
…
Άρθρο 119
Μέτρα στήριξης των Μαθητευόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας
1. Στους μαθητευόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και
του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας, που ήταν ενεργοί κατά την έναρξη
ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,
καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση με το ποσό των επτακοσίων (700)
ευρώ και το ποσό της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψής τους, για το χρονικό διάστημα
από την έναρξη της επιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών κάθε τύπου και βαθμού, μέχρι την
επαναλειτουργία τους. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των προγραμμάτων
ολοκληρώνεται κανονικά, με την αναστολή των έκτακτων μέτρων, με ισόχρονη
παράταση των συμβάσεων μαθητείας και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της
μάθησης στην εκπαιδευτική δομή. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
μπορεί να καλυφθεί από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά,
η διαδικασία υποβολής τους, η διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. Φ16/154871/ΓΓ4/2020 «Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων
μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19» (Β΄ 5057), κατωτ. αριθ.
908.
Άρθρο 120
Έκτακτα ζητήματα για τη λειτουργία της Ακαδημίας Αθηνών
1. Η θητεία του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία παρατάθηκε
για δύο (2) μήνες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού πέμπτου της από
13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως αυτή κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), και πρόκειται να λήξει στις 30 Ιουνίου 2020,
παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 31η Οκτωβρίου 2020.
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2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως
για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Συγκλήτου της Ακαδημίας
Αθηνών, καθορίζονται διαδικαστικά ζητήματα που κρίνονται αναγκαία για τη
σύγκληση της Ολομέλειας της Ακαδημίας, τη συζήτηση, τη διαδικασία της
ψηφοφορίας και τη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών από αυτή, στην έκταση που
δεν είναι εφικτή η τήρηση των σχετικών διατάξεων του ν. 4398/1929 (Α΄ 308) και
του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας.
Εκδόθηκε η υ.α. 138389/Ζ1/2020 «Καθορισμός της εκλογικής διαδικασίας για
την ανάδειξη του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών για το χρονικό
διάστημα που υφίσταται κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού SARS- COV-2» (Β’
4505), κατωτ. αριθ. 819.
Εκδόθηκε η υ.α. 161800/Ζ1/2020 «Καθορισμός της εκλογικής διαδικασίας για
την ανάδειξη του Αντιπροέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, κατά το χρονικό
διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου
περαιτέρω διασποράς που κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5244), κατωτ. αριθ. 934.
…
Άρθρο 124
1. Ο τίτλος του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατασκευή αιθουσών σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση έκτακτων και
κατεπειγουσών αναγκών στέγασης μαθητών της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) προστίθεται παρ. 1.α
ως εξής:
«1.α. Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών της στέγασης
μαθητών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες προκύπτουν
συνεπεία φυσικών καταστροφών, όπως μετά από καταστροφικούς σεισμούς και
πλημμύρες, με αποτέλεσμα την ακαταλληλότητα κτιρίων σχολικών μονάδων η οποία
αποδεικνύεται από έκθεση Μηχανικού πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου
μετασεισμικού ελέγχου ή από έκθεση Μηχανικού του οικείου δήμου, καθώς και
εξαιτίας των εξαιρετικών και απρόβλεπτων αναγκών, για την αντιμετώπιση των
κινδύνων από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την επαναλειτουργία των
σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις σχετικές
συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, και εφόσον διαπιστωθεί και
βεβαιωθεί από τον οικείο δήμο, η μη ύπαρξη εναλλακτικής στέγης για τη μεταφορά
των μαθητών, επιτρέπεται η τοποθέτηση και διατήρηση για προσωρινό χρονικό
διάστημα τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών,
σύμφωνα με την παράγραφο 14, προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών ελαφριάς
κατασκευής με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους. Οι προκατασκευασμένες
σχολικές αίθουσες του προηγούμενου εδαφίου με τους βοηθητικούς χώρους,
τοποθετούνται εντός οικοπέδων, όπου υφίστανται και λειτουργούν σχολικές μονάδες,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με δυνατότητα υπέρβασης του συντελεστή
δόμησης και του ποσοστού κάλυψης σε ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
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υπό την προϋπόθεση ότι ο αύλειος χώρος που απομένει μετά την τοποθέτηση της
αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.μ. ανά μαθητή.».
3. Η παρ. 2 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 1.α, η
τοποθέτηση των αιθουσών στη σχολική μονάδα όπου υπάρχει ανάγκη, σύμφωνα με
την παράγραφο 5, κατά σειρά τοποθετούνται αίθουσες: α) σε άλλες σχολικές μονάδες
της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, β) σε μονάδες διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης,
οπότε και δημιουργείται χωριστός αύλειος χώρος.».
4. Η παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η τοποθέτηση, κατά τα ανωτέρω, των προκατασκευασμένων σχολικών
αιθουσών των παραγράφων 1 και 1.α μπορεί να γίνει για το ίδιο χρονικό διάστημα
των παραγράφων 1 και 1.α αντίστοιχα και εντός αδόμητων οικοπέδων που ανήκουν
κατά κυριότητα στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
ή στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.), πλην
ρυμοτομούμενων χώρων, κοινόχρηστων, χαρακτηρισμένων συγκεκριμένης χρήσης,
δάσους, ρέματος και αρχαιολογικού χώρου.».
5. Η παρ. 4 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, την τοποθέτηση των αιθουσών
των παραγράφων 1 και 1.α μπορεί να αναλάβει από τον κύριο του ακινήτου η
ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., ύστερα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για χρονικό διάστημα
τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών, ως εξής: α) αν πρόκειται
για ακίνητο ιδιοκτησίας του δήμου ή της αυτοδιοικητικής περιφέρειας η δωρεάν
παραχώρηση χρήσης γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού
συμβουλίου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, και β) αν
πρόκειται για ακίνητο του Δημοσίου η δωρεάν παραχώρηση γίνεται με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση καθ΄ ύλην αρμόδιου
Υπουργού.».
6. Η παρ. 8 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για την τοποθέτηση αιθουσών των παραγράφων 1,1.α και 3 εκδίδεται απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών που
επέχει θέση οικοδομικής άδειας για την τοποθέτηση. Η απόφαση του προηγούμενου
εδαφίου φέρει υποχρεωτικά διάγραμμα κάλυψης όπου σημειώνεται η θέση που θα
τοποθετηθεί η προκατασκευασμένη αίθουσα ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, η θέση
σημειώνεται επί σκαριφήματος υπάρχουσας κατάστασης. Το διάγραμμα κάλυψης ή
το σκαρίφημα υπάρχουσας κατάστασης υπέχει θέση θεωρημένου τοπογραφικού
διαγράμματος, το οποίο απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με
τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό 2012 (ΝΟΚ 2012). Για την έκδοση της αδείας δεν
απαιτείται να τηρηθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές: α) να τηρηθούν οι όροι δόμησης
και να θεωρηθούν οι ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές (Ρ.Γ. και Ο.Γ.) και β) να
αναγράφεται και να υπογράφεται η δήλωση του ν. 651/1977 ότι το οικόπεδο:
αα) βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, ββ) εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του
ν. 1337/1983 και βάσει των Πινάκων Εφαρμογής οφείλει ή όχι εισφορές σε γη και
χρήμα.».
7. Η παρ. 14 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
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«14. Η προθεσμία των τεσσάρων (4) ετών των παραγράφων 1 και 1.α μπορεί να
παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί τυχόν ανέγερση
των μόνιμων σχολικών δομών, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) ο
οικείος δήμος, πριν τη λήξη της προθεσμίας των τεσσάρων (4) ετών, έχει εντοπίσει
κατάλληλο ακίνητο, το οποίο ευρίσκεται στην κυριότητα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή
ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. και β) για το ακίνητο έχει γνωμοδοτήσει θετικά η επιτροπή της
παραγράφου 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968 (Α΄ 266), όπως αντικαταστάθηκε
από την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128).».
8. Η παρ. 18 του άρθρου 220 ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Το παρόν άρθρο ισχύει για αποφάσεις αναθέσεων τοποθέτησης αιθουσών που
κοινοποιούνται στους αναδόχους έως και την 31.12.2020.».
…
«Άρθρο 125Α
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
1. Η Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών που συγκροτήθηκε κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) συνεχίζει τη
λειτουργία της έως την περάτωση του έργου της για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
2. Το παρόν ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4692/2020 (12.6.2020).
Το άρθρο 125Α προστέθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4722/15-15.9.2020 (Α΄ 177),
κατωτ. αριθ. 704.
ΜΕΡΟΣ Γ`
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 132
Ρύθμιση ζητημάτων μίσθωσης δημοτικών ακινήτων και κυλικείων σχολείων και
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
1. Μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με
εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, οι οποίες λήγουν έως
31.12.2020, παρατείνονται για ένα (1) επιπλέον έτος από τη λήξη τους, κατόπιν
αίτησης του μισθωτή. Ο καθορισμός του μισθώματος κατά τον χρόνο παράτασης της
μίσθωσης γίνεται από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 114).
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται αναλόγως και για μισθώσεις εντός
κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν σε Ο.Τ.Α..
«3. α. Εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, συμβάσεις
μίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2020, παρατείνονται για ένα (1) έτος,
κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 30.6.2020.
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β. Έως τις 30.6.2021 είναι δυνατή η εκ μέρους του μισθωτή πρόωρη λύση
συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ
του εκμισθωτή.».
Η περ. β΄ αντικαταστάθηκε και η παρ. 3 διαμορφώθηκε ως άνω με την περ. β΄
της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), κατωτ. αριθ. 810.
4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τις μισθώσεις των
κυλικείων που βρίσκονται εντός των χώρων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Σε αυτήν την περίπτωση η παράταση είναι δυνητική και η
σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
Αξιοποίησης της Διαχείρισης της Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία καθορίζει
και το σχετικό μίσθωμα.
Άρθρο 133
Ρυθμίσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ΙΔΟΧ στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση
1. Για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020:
(α) Οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες αμοιβές για την απασχόληση
έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και ωριαία αντιμισθία στις Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίες τελούσαν υπό προσωρινή απαγόρευση/αναστολή
λειτουργίας με φυσική παρουσία για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
καταβάλλονται κανονικά κατ΄ εφαρμογή του άρθρου τριακοστού έβδομου της από
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
(β) Οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες αμοιβές της περ. α΄
καταβάλλονται για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020:
βα) έως τη 10η.4.2020, για τα μαθήματα τα οποία, μετά την ημερομηνία αυτή,
παρέχονται εξ αποστάσεως ή
ββ) έως την ημερομηνία άρσης της αναστολής λειτουργίας, για τα μαθήματα στα
οποία απαιτείται φυσική παρουσία λόγω αδυναμίας παροχής εξ αποστάσεως
διδασκαλίας.
(γ) Οι ώρες απασχόλησης που αφορούν στα χρονικά διαστήματα της περ. β΄ δεν
προσμετρώνται στον συνολικό προβλεπόμενο αριθμό ωρών της εκπαιδευτικής
διαδικασίας για την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου των εν λόγω σχολών. Οι
ώρες απασχόλησης του ΙΔΟΧ εκπαιδευτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται
από 13.4.2020 κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της υπ΄ αρ. 2231.2-13/22758/2020
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Παροχή εξ
αποστάσεως Ναυτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού/Πλοιάρχων-Μηχανικών» (Β΄ 1345) προσμετρώνται στις ώρες της
εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου των Α.Ε.Ν..
(δ) Το εαρινό εξάμηνο των Α.Ε.Ν. δύναται να παραταθεί κατόπιν εφαρμογής της
παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. Μ3615.3/03/00/27.10.2000 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση
Κανονισμού Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π-Μ) των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)» (Β΄ 1393) και της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ΄
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αρ. 2231.2-13/39590/2019/29.5.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση
Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)» (Β΄
2028), όχι πέραν της 30ής.06.2020.
2. Για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020:
(α) Οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες αμοιβές για την απασχόληση
έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και ωριαία αντιμισθία στα Κέντρα Επιμόρφωσης
Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ-ΡΗ/ΡΕ), στις Δημόσιες Σχολές
Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και
στη Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού
(Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ/Θαλαμηπόλων) που τελούσαν υπό προσωρινή απαγόρευση/αναστολή
λειτουργίας με φυσική παρουσία για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
καταβάλλονται κανονικά κατ΄ εφαρμογή του άρθρου τριακοστού έβδομου της από
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
(β) Οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες αμοιβές της περ. α΄
καταβάλλονται για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020:
βα) έως την 21η.5.2020, για τα μαθήματα τα οποία, μετά την ημερομηνία αυτή,
παρέχονται εξ αποστάσεως ή
ββ) έως την ημερομηνία άρσης της αναστολής λειτουργίας, για τα μαθήματα στα
οποία απαιτείται φυσική παρουσία λόγω αδυναμίας παροχής εξ αποστάσεως
διδασκαλίας.
(γ) Οι ώρες απασχόλησης που αφορούν στο χρονικό διάστημα της περ. β΄ δεν
προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό των ωρών ως προς την εφαρμογή της παρ. 1
του άρθρου 10 του ν. 2026/1992 (Α΄ 43). Οι ώρες απασχόλησης που
πραγματοποιούνται από 22.5.2020 κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αρ. 2231.3/30019/2020
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Παροχή εξ
αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στα Κέντρα
Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ-ΡΗ/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)» (Β΄ 1992) προσμετρώνται στο ανώτατο όριο
ωρών διδασκαλίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10 του ν. 2026/1992 (Α΄ 43).
3. Η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και τυχόν πρόσθετων αμοιβών των
παρ. 1 και 2 στο ΙΔΟΧ εκπαιδευτικό προσωπικό, πραγματοποιείται κανονικά από
τους Διαχειριστές των Παγίων Προκαταβολών Α.Ε.Ν., Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ-ΡΗ/ΡΕ,
Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. και Δ.Σ.Ε.Ν./ ΜΕΤ/Θαλαμηπόλων σε βάρος των διαθέσιμων
πιστώσεων του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.), σύμφωνα με το
εβδομαδιαίο ή ετήσιο πρόγραμμα κάθε Σχολής ανά τμήμα, ως αυτό θα εφαρμόζονταν
στην περίπτωση κανονικής λειτουργίας του ιδρύματος και πραγματικής παροχής των
ωρών αυτών, με την προσκόμιση επιπρόσθετα σχετικής βεβαίωσης απασχόλησης από
τα αρμόδια προς τούτο όργανα των ανωτέρω σχολών.
4. Το σύνολο των ωρών, ως αυτές περιγράφονται στις παρ. 1 έως 3, για τις οποίες
αποζημιώνεται το ΙΔΟΧ εκπαιδευτικό προσωπικό μέχρι το πέρας του εκπαιδευτικού
έτους 2019-2020, προσμετράται στον υπολογισμό της καταβολής της αποζημίωσης
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λύσης σχέσης εργασίας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
1346/1983 (Α΄ 46).
Άρθρο 134
Χρηματοδότηση πράξεων, δομών και δράσεων ΕΣΠΑ
(Προστίθενται παρ. 3 και 4 στο άρθρο δέκατο έβδομο της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108)
Άρθρο 135
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου
είναι δυνατή, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, κατόπιν δημοσίευσης
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης
περί δημοσίων συμβάσεων, η μίσθωση με απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων
τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Οι μισθώσεις της
παρούσας δεν δύναται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020. Οι
δαπάνες των ανωτέρω μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Τουρισμού.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού καθορίζονται ο
χρόνος μίσθωσης, ο τρόπος αποζημίωσης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, η
διαδικασία διάθεσης των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούμενης
δαπάνης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. 8825/2020 «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την
κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών
προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19΄ (Β΄
2270), κατωτ. αριθ. 403.
Εκδόθηκε η υ.α. 9800 της 26/27.6.2020 «Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων
για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του
κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (Β΄ 2600), κατωτ. αριθ. 466.
Με το άρθρο 286 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), κατωτ. αριθ. 854 ορίστηκε ότι: «Η
δυνατότητα μίσθωσης, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, κύριων ή μη
κύριων τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, για
την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 135 του
ν. 4692/2020 (Α΄ 111) παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. Οι συμβάσεις
μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων που συνήφθησαν δυνάμει του άρθρου 135
του ν. 4692/2020 δύνανται να παραταθούν για έναν (1) μήνα και να έχουν
χρονική διάρκεια μέχρι και τις 30.11.2020. Οι δαπάνες των ανωτέρω μισθώσεων
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.»
----------.----------
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395. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. 14720 ΕΞ 2020 της
9/12.6.2020
«Χορήγηση
αποσπασμάτων
ληξιαρχικών
πράξεων
και
πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης» (Β΄ 2255)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (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 (L 119/1).
β) Του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει.
δ) Του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α΄ 195), όπως ισχύει.
ε) Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 138), όπως ισχύει.
στ) Του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη
λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι
Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107), όπως
ισχύει.
ζ) Των άρθρων 47 και 48 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134), όπως ισχύουν.
η) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137), όπως ισχύει.
θ) Του άρθρου 65 του ν. 4690/2020 «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» (Α΄ 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), όπως ισχύει.
ι) Του π.δ. 497/1991 «Κώδικας διαταγμάτων για τα δημοτολόγια» (Α΄ 180), όπως
ισχύει.
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ια) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.
ιβ) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), όπως
ισχύει.
ιγ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει.
ιδ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 Διορθώσεις
Σφαλμάτων), όπως ισχύει.
ιε) Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α΄ 85), όπως ισχύει.
2. Την υπ΄ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
3. Την υπ΄ αρ. 161/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3017).
4. Την υπ΄ αρ. 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Λειτουργία
Κέντρου
Διαλειτουργικότητας
της
Γενικής
Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).
5. Την υπ΄ αρ. 132054 ΕΞ 2019/21.11.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού
Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β΄ 4397).
6. Την υπ΄ αρ. 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).
7. Το από 23.12.2019 Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών για την παροχή
υπηρεσιών φιλοξενίας του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών στο GCloud της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και τη διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Μητρώου
Πολιτών στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
8. Την ανάγκη αφενός καθορισμού της διαδικασίας χορήγησης αποσπασμάτων
ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, αφετέρου ρύθμισης της χρήσης της ανωτέρω
ψηφιακής υπηρεσίας από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
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Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου
1. Τα κάτωθι αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικά δημοτολογίου
δύνανται να χορηγούνται με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης:
α) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
β) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου.
γ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.
δ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
ε) Πιστοποιητικό γέννησης.
στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ζ) Πιστοποιητικό ιθαγένειας.
η) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.
2. Το περιεχόμενο των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών περιλαμβάνει
τα κάτωθι:
α) Τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Πολιτών του άρθρου 115 του
ν. 4483/2017 (Α΄ 107).
β) Τα στοιχεία του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση των ανωτέρω αποσπασμάτων
ή πιστοποιητικών.
γ) Μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του
περιεχομένου του εγγράφου από τον λήπτη. Η επαλήθευση γίνεται μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
δ) Προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ηλεκτρονική σφραγίδα
αποτελεί την ημερομηνία έκδοσης των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών.
3. Για τη χορήγηση των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών απαιτείται
πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία της παρ. 1 του παρόντος μέσω αυθεντικοποίησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό πέμπτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α΄ 83) και ισχύει.
4. Η αναζήτηση των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών πραγματοποιείται
με βάση τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο
και την ημερομηνία γέννησης.
5. Τα ανωτέρω αποσπάσματα και πιστοποιητικά που χορηγούνται μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα 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 ισχύει.
Άρθρο 2
Διαδικασία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
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1. Τα ανωτέρω αποσπάσματα και πιστοποιητικά δύνανται να χορηγούνται και μέσω
των ΚΕΠ κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και
ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό ένατο άρθρο της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
2. Η πρόσβαση στην ως άνω ψηφιακή υπηρεσία γίνεται από τους
εξουσιοδοτημένους χρήστες των ΚΕΠ. Για την αναζήτηση των ανωτέρω
αποσπασμάτων και πιστοποιητικών ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 4 του
προηγούμενου άρθρου.
3. Με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υπηρεσιών μιας Στάσης της
Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαπιστώνεται η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της ανωτέρω ψηφιακής υπηρεσίας στα ΚΕΠ.
Άρθρο 3
Τεχνικά και Οργανωτικά ζητήματα
1. Η διασύνδεση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και του
πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ με το Μητρώο Πολιτών διενεργείται μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο
Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και
διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών
μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ΄ ελάχιστον, την
καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας
και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και
από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
3. Οι λεπτομέρειες της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, οι κανόνες
τήρησης εμπιστευτικότητας και ασφάλειας και οι λοιπές υποχρεώσεις των
εμπλεκομένων μερών καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του
άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 132054 ΕΞ 2019/21.11.2019 απόφασης του Υπουργού
Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του
Πληροφοριακού Συστήματος “Μητρώο Πολιτών” του Υπουργείου Εσωτερικών στην
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β΄ 4397).
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------
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396. ΑΠΟΦΑΣH ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 3154/B2/563 της 10/12.6.2020 «4η τροποποίηση της υπ΄ αρ. 7314/1819/
29.11.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
“Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία ‘ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ΄” (Β΄ 3904)» (Β΄ 2259)
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).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133) και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 111 όπου η «Ειδική
Γραμματεία Διαρθρωτικών Προγραμμάτων που συστάθηκε με την παράγραφο 3 του
άρθρου 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄123) μετονομάζεται σε Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής
και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου».
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 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα
άρθρα 28, 51 και 57, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα
το άρθρο 12, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των 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. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
8. Την υπ΄ αρ. 47/18.07.2019 (Β΄ 3100) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».
9. Την υπ΄αρ. 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (Β΄ 2064) απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/
615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης "Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν.
4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής
υπουργικής απόφασης"» (Β΄ 1248).
10. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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
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Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 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 κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.
11. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον
στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.
12. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
13. Τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του
συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ)
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014,
(ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
14. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής
Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της
επιδημικής έκρηξης του COVID‐19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού).
15. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2014 και ειδικότερα το
Τμήμα ΙΙ «Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής», όπως τροποποιήθηκε με τον Κατ
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/886.
16. Τον Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής, της 28ης
Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις
λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των
προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής
τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για
τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων, όπως
τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/255.
17. Το έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής για τα Κράτη‐Μέλη σχετικά με την
επιλογή φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (2016/C 276/01).
18. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ)
αριθ. 1301/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή
έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών
Ταμείων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19, και
συγκεκριμένα το άρθρο 2, παρ.1, σημείο 10, σύμφωνα με το οποίο «Κατά
παρέκκλιση από το άρθρο 37 παρ. 2 στοιχείο ζ), δεν απαιτείται επανεξέταση ή
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επικαιροποίηση των εκ των προτέρων αξιολογήσεων αν είναι αναγκαίο να γίνουν
αλλαγές στα χρηματοδοτικά μέσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της
επιδημικής έκρηξης της COVID‐19».
19. Την υπ΄ αρ. C(2014) 10162/18‐12‐2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014‐2020, όπως εκάστοτε ισχύει.
20. Την Εξειδίκευση του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2014 – 2020», όπως εγκρίνεται κάθε φορά από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και ισχύει.
21. Την υπ΄ αρ. 137675/EΥΘΥ1016/19‐12‐2018 (Β΄ 5968) υπουργική απόφαση με
τίτλο «Αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521)
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αρ.
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 εκάστοτε ισχύει, και ειδικότερα
το άρθρο 38Γ αυτής.
22. Την υπ΄ αρ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση
Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β 2784).
23. Το εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου για χρηματοδοτικά μέσα της
προγραμματικής περιόδου 2014‐2020 (Έκδοση: 2η, 27/11/2019) όπως εκάστοτε
ισχύει.
24. Τον ν. 4608/2019 (Α΄ 66) με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος της
ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ν. 3912/2011) και μετεξελίχθηκε με τη νέα της επωνυμία, ως Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα.
25. Την υπ΄ αρ. 7314/1819/29.11.2016 (Β΄ 3904) απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη Σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου
με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
26. Την απόφαση ορισμού της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014‐2020» με προϋπολογισμό
10.000.000 € (δέκα εκατομμύρια) για την Δράση που αφορά στο «Ταμείο
Επιχειρηματικότητας II» (ΤΕΠΙΧ II), με α.π. 315/26‐1‐2018 (Β΄217) .
27. Το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου
Επιχειρηματικότητας II, μέσω της γραπτής διαδικασίας της 2‐6‐2020, ως προς την
ανάγκη πρόσθετων πόρων στη Δράση “Επιχειρηματική χρηματοδότηση” του ΤΕΠΙΧ
ΙΙ.
28. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ύψους ευρώ 300.000.000 (τριακοσίων
εκατομμυρίων), αποφασίζει:
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Άρθρο μόνο
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 7314/1819/29.11.2016 (Β΄ 3904)
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντικαθίστανται
ως εξής:
«1. Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα,
πόρων ύψους ενός δισεκατομμυρίου, τριών εκατομμυρίων, τριακοσίων χιλιάδων
(1.003.300.000) ευρώ, κατά τους ορισμούς της παρ. 2 και 6 του άρθρου 38, του
Κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1303/2013.
Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και προέρχονται από
την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα ‐εφεξής ΠΕΠ‐, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, δυνάμει
σχετικών αποφάσεων ένταξης της σχετικών πράξεων Σύστασης Ταμείου
Επιχειρηματικότητας ΙΙ στα κατά περίπτωση Επιχειρησιακά Προγράμματα και επί τη
βάσει Συμφωνίας Χρηματοδότησης της παρ. 7 του άρθρου 38, του 1303/2013.
2. Οι πόροι του Ταμείου που προέρχονται από το ΕΠΑΝΕΚ κατανέμονται, αρχικά,
στις κατηγορίες Περιφερειών της χώρας με βάση τα συμπεράσματα της εκ των
προτέρων αξιολόγησης και των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ. Η
αρχική αυτή κατανομή σε κάθε κατηγορία Περιφερειών δύναται να μεταβληθεί
ανάλογα με τυχόν τροποποιήσεις στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη
λειτουργία του Ταμείου, με διαφοροποιήσεις στα συμπεράσματα της εκ των
προτέρων αξιολόγησης σε νεότερες εκδόσεις αυτής, καθώς και ανάλογα με την
πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου. Η Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα καλείται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου
να επιτευχθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι στόχοι του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ
ανά κατηγορία Περιφέρειας.
Ενδεικτικά, η αρχική κατανομή αυτή έχει ως εξής:

Κατηγορία Περιφερειών

Αρχική κατανομή πόρων
(Δημόσια Δαπάνη)

Σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)

327.976.000

Στις περιφέρειες μετάβασης (Δυτική Μακεδονία,
Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)

153.384.000

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Αττική)

315.568.000

Στις περιφέρειες μετάβασης (Στερεά Ελλάδα)

32.736.000

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο)

50.336.000
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880.000.000
Οι παρ. 1 και 2 που είχαν αντικατασταθεί από την παρ. 1 της παρούσας υ.α.,
αντικαταστάθηκαν και πάλι ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 4274/B2/695 της 30.7/5.8.2020 «5η
Τροποποίηση απόφασης υπ΄ αρ. 7314/1819/ 29.11.2016 (Β΄ 3904) και τίτλο:
Σύσταση
Ταμείου
Χαρτοφυλακίου
με
την
επωνυμία
“ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ” (B΄ 3256). Με τις δε παρ. 2 και 3 ιδίας άνω απ.
ορίστηκε ότι: «2. Το Παράρτημα Ι‐ Πίνακας Πόρων Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), αντικαθίσταται, όπως είναι στην παρούσα. 3. Οι
λοιποί όροι της υπ΄ αρ. 7314/1819/29.11.2016 απόφασης (Β΄ 3904) παραμένουν
ως έχουν.»
2. Το Παράρτημα Ι ‐ Πίνακας Πόρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΤΕΠΙΧ ΙΙ),
αντικαθίσταται ως εις την παρούσα.
3. Οι λοιποί όροι της απόφασης υπ΄ αρ. 7314/1819/29.11.2016 (Β 3904)
παραμένουν ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
(Ακολουθεί Παράρτημα
βλ. νεώτερο Παράρτημα στην απ. Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ.
4274/B2/695 της 30.7/5.8.2020 «5η Τροποποίηση απόφασης υπ΄ αρ. 7314/1819/
29.11.2016 (Β΄ 3904) και τίτλο: Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία
“ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ” (B΄ 3256))
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.
----------.----------

397. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓOY ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.21056/658 της 3/12.6.2020 «Καθορισμός
διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων
ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους
και ελεύθερους επαγγελματίες» (Β΄ 2264)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου δέκατου όγδοου της από 30-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «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) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
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4. Τις διατάξεις του 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. Την υπ΄ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13994/339/3-4-2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 1265).
7. Το υπ΄ αρ. οικ.20826/1142/29-5-2020 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 την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ωστόσο προκαλείται απώλεια εσόδων από
ασφαλιστικές εισφορές κατ΄ ανώτατο όριο έως δέκα (10) εκατομμύρια ευρώ για το
2020, στους προϋπολογισμούς των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, παροχής
υπηρεσιών υγείας και στήριξης της απασχόλησης (e-ΕΦΚΑ, πρώην ΕΤΕΑΕΠ,
ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ), αποφασίζουμε:
1. Στους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), το οποίο αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), εφόσον καταβάλλουν τις τρέχουσες
ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Απριλίου έτους 2020, εντός της
προθεσμίας που προβλέπεται από την παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), παρέχεται
η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή
κατάταξής τους, επιμεριζόμενη αναλογικά σε κάθε κλάδο.
Προκειμένου τα ανωτέρω πρόσωπα να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση πρέπει να
έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης
Ιανουαρίου 2020, Φεβρουαρίου 2020 και Μαρτίου 2020, ή να τις εξοφλήσουν μέχρι
και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Απριλίου 2020 χωρίς την μείωση που
προβλέπεται από την υπ΄ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13994/339/3-4-2020 υπουργική απόφαση
(Β΄ 1265) και χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω
εκπρόθεσμης καταβολής.
Εάν δεν επιθυμούν την υπαγωγή τους στην ανωτέρω ρύθμιση καταβάλλουν τις
ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς την ως άνω προβλεπόμενη μείωση, εντός της
προθεσμίας που προβλέπεται από την παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43).
2. Η μείωση της παρ. 1 αφορά στις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω
μήνα για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής
περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) στους οποίους έχουν
υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών τα πρόσωπα της παρ. 1, καθώς και
την εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 12), όπως ισχύει, υπέρ
του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων του ΟΑΕΔ.
3. Η μείωση της παρ. 1 εφαρμόζεται και:
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α. στις περιπτώσεις ασφαλισμένων της παρ. 1 που έχουν επιλέξει την ειδική
ασφαλιστική κατηγορία ως νέοι επαγγελματίες,
β. στις περιπτώσεις γυναικών ασφαλισμένων της παρ. 1 που δικαιούνται μείωση της
εισφοράς της κύριας ασφάλισης βάσει της παρ. 15 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43). Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται πρώτα οι ρυθμίσεις της παρ. 1 της παρούσας και επί
του ποσού που προκύπτει η μείωση της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008
(Α΄ 58).
4. Ειδικά για τους δικηγόρους, σε περίπτωση που το ποσό της προβλεπόμενης, από
την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 34 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), παρακράτησης επί των γραμματίων
προείσπραξης για τον μήνα Απρίλιο 2020, υπερβαίνει την μηνιαία εισφορά που
προκύπτει κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 της παρούσας, το επιπλέον ποσό συμψηφίζεται
με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ΄ της
παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει.
5. Η μείωση της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται:
α. σε περιπτώσεις που για την ασκούμενη δραστηριότητα προκύπτει, βάσει γενικών,
ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προαιρετική και όχι υποχρεωτική, υπαγωγή στην
ασφάλιση,
β. σε περιπτώσεις που μετά τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, ο
ασφαλισμένος έχει αιτηθεί την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του.
6. Σε περίπτωση υπαγωγής στην μείωση της παρ. 1 ως συντάξιμες αποδοχές για τον
υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης, ορίζεται το ποσό της
μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί, ή αυτή που
προκύπτει κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 πριν από την εφαρμογή των ρυθμίσεων της
παρ. 15 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), δια του συντελεστή 0,20.
7. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 δεν εφαρμόζονται στους αυτοτελώς
απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επιλέγουν την υπαγωγή τους
στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου όγδοου της από 20-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο
της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του
ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
Τα πρόσωπα της παρ. 1 που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου όγδοου της παρ. 2
της από 20-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), όπως ισχύει και της υπ΄ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ. 16486/
500/7-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1775), όπως ισχύει, εάν δεν καταβάλλουν τις
τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020, εντός της
προθεσμίας που προβλέπεται από την παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), υπάγονται
στις διατάξεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
8. Για τις ασφαλιστικές εισφορές κλάδων ασφάλισης που εισπράττει ή
συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ, τα πρόσωπα της παρ. 1 που επιθυμούν την καταβολή
μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλουν τις μειωμένες εισφορές σύμφωνα
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με το ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών που αναρτάται στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Ειδικά για τις εισφορές των κλάδων ασφάλισης του πρώην ΕΤΕΑΕΠ, η εμπρόθεσμη
καταβολή των ανωτέρω καταβληθεισών εισφορών παρέχεται μετά την εκκαθάριση
πληρωμών των ειδοποιητηρίων.
----------.----------

398. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Β1.α/οικ.34620 της 4/12.6.2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β΄ 2264)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο πέμπτο της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(Α΄ 42) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).
3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Την υπ΄ αρ. 340/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θ.
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
8. Την υπ΄ αρ. Α1α/οικ.17148/10-03-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 196) «Διορισμός του Βλάσση
Ιωάννη ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας».
9. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.32654/26-05-2020 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία από τις
διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, ύψους είκοσι επτά εκατομμύρια ευρώ, η οποία θα αντιμετωπιστεί
από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που
σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κορωνοϊό» του Ε.Φ. 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου
Οικονομικών.
10. Την κάλυψη άμεσων αναγκών των Νοσοκομείων, των Δομών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, καθώς και λοιπών φορέων σε είδη ατομικής προστασίας μετά από
σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού (νόσος COVID-19), αποφασίζουμε:
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Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για
την κάλυψη επειγουσών αναγκών των Νοσοκομείων, των Δομών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, καθώς και λοιπών φορέων σε είδη ατομικής προστασίας και υλικά
στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, με
το ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων ευρώ (27.000.000,00 €) από τον κρατικό
προϋπολογισμό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25-2-2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους
επιμέρους φορείς υλοποίησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του
οικείου Υπουργού κατά την διαδικασία του άρθρου πέμπτου της ως άνω Π.Ν.Π.
----------.----------

399. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Β1.α/οικ.34618 της 4/12.6.2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη
αναγκών φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια των
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού στις επιμέρους
εκπαιδευτικές δομές» (Β΄ 2264)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), με θέμα: «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων 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 του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).
3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Την υπ΄ αρ. 340/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θ.
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
8. Την υπ΄ αρ. Α1α/οικ.17148/10-03-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 196) «Διορισμός του Βλάσση
Ιωάννη ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας».
9. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 30969/19-05-2020 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. (ε)
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της
παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα
αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις
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για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ. 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες)
του Υπουργείου Οικονομικών.
10. Την επείγουσα έκτακτη ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊού στις επιμέρους εκπαιδευτικές δομές, αποφασίζουμε:
Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας,
για την προμήθεια των ειδών της παρ. 1 του υπό στοιχ. 1 του προοιμίου της παρούσας
(βιοκτόνα, αντισηπτικά, υγειονομικό και λοιπό προστατευτικό υλικό), προς τον
σκοπό του άμεσου εφοδιασμού φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
για την άμεση κάλυψη έκτακτων αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας στις
επιμέρους εκπαιδευτικές δομές, με το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ
(300.000,00 €), από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 4
του ως άνω υπό στοιχείου.
Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κατανέμεται στον φορέα υλοποίησης,
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, κατά την διαδικασία του άρθρου 5 της από 2502-2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με
απόφαση του Υπουργού Υγείας.
----------.----------

400. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. πράξης 114 της 12/12.6.2020
«Τροποποίηση της πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά
προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του
Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών» (Β΄ 2266)
Αφού έλαβε υπόψη:
α) Τα άρθρα 2, 35α, και 55 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, ως
κυρωθέν ισχύει,
β) την πράξη ΣΝΠ 87/28.2.2013 «Αντικατάσταση της πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012
σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας
αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών»
(Β΄ 482), όπως τροποποιήθηκε με την πράξη ΣΝΠ 88/26.4.2013 (Β΄ 1069), την πράξη
ΣΝΠ 89/20.12.2013 (Β΄ 3433), την πράξη ΣΝΠ 90/27.3.2014 (Β΄ 848), την πράξη
ΣΝΠ 93/5.8.2014 (Β΄ 2246), την πράξη ΣΝΠ 94/20.10.2014 (Β΄ 2874) την πράξη
ΣΝΠ 95/28.11.2014 (Β΄ 3356), την πράξη ΣΝΠ 102/19.12.2016 (Β΄ 4189), την πράξη
ΣΝΠ 107/02.04.2018 (Β΄ 1275), την πράξη ΣΝΠ 110/29.07.2019 (Β΄ 3104) και την
πράξη ΣΝΠ 112/13.04.2020 (Β΄ 1465),
γ) την πράξη ΣΝΠ 96/22.4.2015 «Μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της
νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος» (Β΄ 764), όπως
τροποποιήθηκε με την πράξη ΣΝΠ 98/23.10.2015 (Β΄ 2312), την πράξη ΣΝΠ
99/15.01.2016 (Β΄ 56), την πράξη ΣΝΠ 101/19.12.2016 (Β΄ 4189), την πράξη ΣΝΠ
103/24.03.2017 (Β΄ 1187), την πράξη ΣΝΠ 104/11.07.2017 (Β΄ 2535) την πράξη
ΣΝΠ 106/02.04.2018 (Β΄ 1274) και την πράξη ΣΝΠ 109/29.07.2019 (Β΄ 3103),
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δ) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
της 19ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής
πολιτικής του Ευρωσυστήματος (Κατευθυντήρια Γραμμή Γενικής Τεκμηρίωσης,
ΕΚΤ/2014/60), όπως τροποποιήθηκε με την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2015/1938
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 27ης Αυγούστου 2015 (ΕΚΤ/2015/27), την
Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2016/64 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 18ης
Νοεμβρίου 2015 (ΕΚΤ/2015/34), την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2016/2298 της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 2ας Νοεμβρίου 2016 (ΕΚΤ/2016/31), την
Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2017/1362 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της
18ης Μαΐου 2017 (ΕΚΤ/2017/12) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2018/570 της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Φεβρουαρίου 2018 (ΕΚΤ/2018/3), την
Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2019/1032 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της
10ης Μαΐου 2019 (ΕΚΤ/2019/11) και την απόφαση (ΕΕ) 2020/506 της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Απριλίου 2020 (ΕΚΤ/2020/20),
ε) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2016/65 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή
του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2015/35), όπως
τροποποιήθηκε με την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2016/2299 της Ευρωπαϊκής
Γενικής Τράπεζας της 2ης Νοεμβρίου 2016 (ΕΚΤ/2016/32), την Κατευθυντήρια
Γραμμή (ΕΕ) 2018/571 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Φεβρουαρίου
2018 (ΕΚΤ/2018/4), την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2019/1033 της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας της 10ης Μαΐου 2019 (ΕΚΤ/2019/12) και την απόφαση (ΕΕ)
2020/506 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Απριλίου 2020
(ΕΚΤ/2020/20),
στ) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2014/528 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, της 9ης Ιουλίου 2014, σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον
αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα
των ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της Κατευθυντήριας Γραμμής
ΕΚΤ/2007/9 (ΕΚΤ/2014/31), όπως τροποποιήθηκε με την Κατευθυντήρια Γραμμή
(ΕΕ) 2014/870 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 19ης Νοεμβρίου 2014
(ΕΚΤ/2014/46), την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2016/2300 της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας της 2ας Νοεμβρίου 2016 (ΕΚΤ/2016/33), την Κατευθυντήρια
Γραμμή (ΕΕ) 2018/572 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Φεβρουαρίου
2018 (ΕΚΤ/2018/5), την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2019/1034 της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας της 10ης Μαΐου 2019 (ΕΚΤ/2019/13), καθώς και την
Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2020/515 τηςΕυρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης
Απριλίου 2020 (ΕΚΤ/2020/21),
ζ) την ανάγκη συμπλήρωσης των όρων αποδοχής πρόσθετων δανειακών
απαιτήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εντός του Ευρωσυστήματος, λαμβάνοντας
υπόψη, μεταξύ άλλων, την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19),
η) το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αποφάσισε:
Αντικαθιστά το άρθρο 3 της πράξης Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής (ΠΣΝΠ)
υπ΄ αρ. 87/28.2.2013, όπως ισχύει, ως εξής:
«Άρθρο 3
Αποδοχή πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων
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1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να δέχεται ως ασφάλεια για πράξεις
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος δανειακές απαιτήσεις που δεν πληρούν
τα κριτήρια καταλληλότητας του Ευρωσυστήματος, κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, η
Τράπεζα της Ελλάδος δύνανται να δέχεται ως ασφάλεια επιμέρους δανειακές
απαιτήσεις (individual credit claims) έναντι επιχειρήσεων και χαρτοφυλάκια
δανειακών απαιτήσεων (pools of credit claims) έναντι επιχειρήσεων.
2.1 Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ)
2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/60) (η «Κατευθυντήρια
Γραμμή (ΕΕ) 2015/510») και στην ΠΣΝΠ 96/22.4.2015, όπως ισχύουν, η Τράπεζα
της Ελλάδος δύναται να δέχεται επιμέρους δανειακές απαιτήσεις έναντι
επιχειρήσεων, εφόσον εμπίπτουν τουλάχιστον στην Βαθμίδα 5 της εναρμονισμένης
κλίμακας πιστοληπτικής αξιολόγησης του Ευρωσυστήματος και πληρούν τους όρους
της παρούσας παραγράφου. Η ελάχιστη αξία των ως άνω επιμέρους δανειακών
απαιτήσεων κατά το χρόνο υποβολής τους στην Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται στα
100.000 ευρώ. Προκειμένου να είναι αποδεκτές, οι δανειακές απαιτήσεις της
παρούσας παραγράφου απαιτείται να διέπονται από ελληνικό δίκαιο. Δανειακές
απαιτήσεις που δεν εξυπηρετούνται, ήτοι αυτές στις οποίες ο οφειλέτης είναι
υπερήμερος σύμφωνα με το άρθρο 178 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΚΚΑ) δεν γίνονται δεκτές. Ως προς
τα λοιπά κριτήρια καταλληλότητας, ισχύει η Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2015/510
και η ΠΣΝΠ 96/22.4.2015, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στο παρόν άρθρο. Στις
δανειακές απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι κατωτέρω
περικοπές αποτίμησης:

Εναπομένουσα
διάρκεια (Έτη)

Κατηγορία Διαβάθμισης
CQS1 - 2

CQS3

CQS4

CQS5

Σταθερό
Κυμαινόμενο Σταθερό
Κυμαινόμενο Σταθερό
Σταθερό
επιτόκιο
επιτόκιο
επιτόκιο
επιτόκιο
και
και
Κυμαινόμενο Κυμαινόμενο
Επιτόκιο
Επιτόκιο
[0-1)

6.4%

6.4%

12%

12%

28%

40%

[1-3)

9.6%

6.4%

22.4%

12%

38.4%

48%

[3-5)

12.8%

6.4%

29.2%

12%

41.6%

51.2%

[5-7)

14.8%

9.6%

34.4%

22.4%

44%

52.8%

[7-10)

19.2%

12.8%

36%

29.2%

45.6%

54.4%

>10

28%

14.8%

38.4%

34.4%

48%

56%

2.2.1 Πέραν των προβλεπόμενων στην παράγραφο 2.1, η Τράπεζα της Ελλάδος
δύναται να δέχεται ως ασφάλεια για πράξεις νομισματικής πολιτικής του
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Ευρωσυστήματος χαρτοφυλάκια δανειακών απαιτήσεων, εφόσον πληρούνται οι εξής
προϋποθέσεις:
i. To χαρτοφυλάκιο είναι ομοιογενές, αποτελούμενο αποκλειστικά από δάνεια προς
επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα,
ii. Ο δείκτης συγκέντρωσης ενός εκάστου χαρτοφυλακίου δανειακών απαιτήσεων
είναι μικρότερος ή ίσος του 1%. Ως δείκτης συγκέντρωσης ορίζεται ο δείκτης
Herfindahl-Hirschman Index (HHI).
iii. Οι δανειακές απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου ικανοποιούν τα κριτήρια
καταλληλότητας δανειακών απαιτήσεων των άρθρων 89 έως 105 και 138 της
Κατευθυντήριας Γραμμής (ΕΕ) 2015/510 και των άρθρων 69 έως 77 και 101 της
ΠΣΝΠ 96/22.4.2015, όπως ισχύουν, με τις ακόλουθες αποκλίσεις ή εξειδικεύσεις:
α. η Τράπεζα της Ελλάδος θα έχει πλήρες δικαίωμα αναγωγής σε οιαδήποτε
εγγύηση ή ασφάλεια σχετίζεται με κάθε επιμέρους δανειακή απαίτηση,
β. δεν ορίζεται ελάχιστο ύψος ως προς τις δανειακές απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου,
γ. οι δανειακές απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου διέπονται αποκλειστικά από
ελληνικό δίκαιο,
iv. Οι δανειακές απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου δεν συνιστούν μη εξυπηρετούμενα
δάνεια κατά την έννοια του άρθρου 178 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΚΚΑ) ή δάνεια με πιθανότητα
αθέτησης (unstressed one-year Probability of Default/PD) 100%, λαμβανομένης επί
τη βάσει έτους.
v. Ως προς την πιστοληπτική αξιολόγηση ισχύουν τα προβλεπόμενα στις
παραγράφους 2.2.2, 2.2.3 και 3 της παρούσας.
Οι αντισυμβαλλόμενοι υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την αρχική
υποβολή του χαρτοφυλακίου και κατόπιν ανά μήνα, έγγραφη βεβαίωση σχετικά με
την ύπαρξη των δανειακών απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου και την συνδρομή των
όρων καταλληλότητας, βάσει σχετικού υποδείγματος που τους γνωστοποιεί εκάστοτε
η Τράπεζα της Ελλάδος και σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες της.
2.2.2 Στο χαρτοφυλάκιο δανειακών απαιτήσεων η Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμόζει
μέτρα ελέγχου κινδύνων, τα οποία εξασφαλίζουν ότι η πιθανότητα αθέτησης (PD) σε
ό,τι αφορά το σύνολο του χαρτοφυλακίου δεν υπερβαίνει ποσοστό 1,5% επί τη βάσει
έτους (Βαθμίδα 5 της εναρμονισμένης κλίμακας πιστοληπτικής αξιολόγησης του
Ευρωσυστήματος). Ως πιθανότητα αθέτησης νοείται εν προκειμένω η πιθανότητα
επέλευσης ζημιών επί του χαρτοφυλακίου (πριν από την εφαρμογή περικοπών
αποτίμησης και έως την λήξη των δανειακών απαιτήσεων), οι οποίες υπερβαίνουν το
ύψος των περικοπών αποτίμησης που εφαρμόσθηκαν.
2.2.3 Η Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμόζει περικοπή αποτίμησης επί του
χαρτοφυλακίου δανειακών απαιτήσεων. Η περικοπή αποτίμησης υπολογίζεται επί της
εκάστοτε εναπομένουσας συνολικής ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου,
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την εναπομένουσα ονομαστική αξία, την
πιθανότητα αθέτησης (PD) και την πιθανή ζημιά σε περίπτωση αθέτησης (Loss Given
Default (LGD) κάθε δανείου που περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο. Η πιθανότητα
αθέτησης και η πιθανή ζημιά σε περίπτωση αθέτησης κλιμακώνονται ανάλογα με την
εναπομένουσα διάρκεια της δανειακής απαίτησης και την πιστοληπτική αξιολόγηση
οφειλέτη/εγγυητή. Η περικοπή αποτίμησης δεν δύναται να είναι κατώτερη ποσοστού
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16% επί της εναπομένουσας ονομαστικής αξίας του οικείου χαρτοφυλακίου. Σε
περίπτωση κατά την οποία ο δείκτης ΗΗΙ ενός χαρτοφυλακίου υπολογίζεται από
0,5% έως και 1%, η Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμόζει πρόσθετη περικοπή αποτίμησης
ποσοστού 3% στο αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο δανειακών απαιτήσεων. Η περικοπή
αποτίμησης υπολογίζεται ανά μήνα, καθώς και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η
Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει ουσιώδη μεταβολή στην ονομαστική αξία του
χαρτοφυλακίου. Ως ουσιώδης μεταβολή νοείται η περίπτωση κατά την οποία η
εκάστοτε εναπομένουσα συνολική ονομαστική αξία του χαρτοφυλακίου εμφανίζει
αύξηση ή μείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 5% ως προς την ονομαστική αξία του
χαρτοφυλακίου κατά την τελευταία μηνιαία υποβολή. Το ως άνω ποσοστό
υπολογίζεται ως το άθροισμα των επιμέρους εβδομαδιαίων μεταβολών. Για τους
σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι αντισυμβαλλόμενοι υποβάλλουν στην
Τράπεζα της Ελλάδος, ηλεκτρονικά, αρχείο με αναλυτικά στοιχεία ανά δανειακή
απαίτηση, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της εναπομένουσας ονομαστικής αξίας
και διάρκειας αυτής, σύμφωνα με υπόδειγμα που γνωστοποιεί εκάστοτε η Τράπεζα
της Ελλάδος στους αντισυμβαλλομένους της, καθώς και τις τυχόν σχετικές οδηγίες
της. Το ως άνω αρχείο αποστέλλεται (α) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το
τέλος κάθε μήνα, με ημερομηνία αναφοράς την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του
εν λόγω μήνα και (β) εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το τέλος της εβδομάδας
κατά την οποία επήλθε ουσιώδης μεταβολή, με ημερομηνία αναφοράς την τελευταία
εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας αυτής. Σε περίπτωση μη υποβολής
(περιλαμβανομένης της μη επικαιροποίησης) των στοιχείων εντός των ανωτέρω
αναφερόμενων προθεσμιών, το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο δανειακών απαιτήσεων
παύει να γίνεται αποδεκτό. Επιπλέον, οι αντισυμβαλλόμενοι υποβάλλουν στο τέλος
κάθε εβδομάδας αναφορά με την εναπομένουσα συνολική ονομαστική αξία του
χαρτοφυλακίου.
2.2.4 Σε ό,τι αφορά τις δανειακές απαιτήσεις που συγκροτούν χαρτοφυλάκια,
υποβάλλονται αναλυτικά στοιχεία ανά δανειακή απαίτηση, ηλεκτρονικά, στο
αναφερόμενο στην Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (Παράρτημα VIII) και
στην ΠΣΝΠ 96/22.4.2015 (Παράρτημα 6) αρχείο τήρησης αναλυτικών στοιχείων ανά
δάνειο. Τα εν λόγω στοιχεία δεν δημοσιεύονται. Τα στοιχεία υποβάλλονται σε
μηνιαία βάση, εξαιρουμένης της πρώτης υποβολής, η οποία δύναται να
πραγματοποιείται έως και τρεις μήνες μετά από την έναρξη αποδοχής του
αντίστοιχου χαρτοφυλακίου δανειακών απαιτήσεων. Ως τελευταία ημερομηνία λήψης
των μηνιαίων στοιχείων (ημερομηνία αναφοράς, cutoff date) ορίζεται η τελευταία
ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα. Τα εν λόγω στοιχεία υποβάλλονται το αργότερο ένα
μήνα μετά από την ημερομηνία αναφοράς. Σε περίπτωση μη υποβολής των στοιχείων
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο
δανειακών απαιτήσεων παύει να γίνεται αποδεκτό.
3. Προς το σκοπό αξιολόγησης της πιστοληπτικής διαβάθμισης των δανειακών
απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων των οφειλετών/εγγυητών τους,
η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να δέχεται, έως και τις 31 Μαρτίου 2023, σχετική
πληροφόρηση/στοιχεία και από μέσα διαβάθμισης (RT) τα οποία παρέχουν τρίτοι
φορείς. Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην περίπτωση αυτή απαιτείται
να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. ο τρίτος φορέας έχει γίνει αποδεκτός από το Ευρωσύστημα πριν από τις 13
Μαΐου 2019, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ)
2015/510,
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β. ο τρίτος φορέας αποτελεί οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
καταχωρημένο στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και
γ. η πιστοληπτική διαβάθμιση του τρίτου φορέα στην οποία στηρίζεται η Τράπεζα
της Ελλάδος συνιστά 'αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας' ('credit rating') κατά
την έννοια του ως άνω Κανονισμού υπαγόμενη στις ρυθμίσεις του εν λόγω
Κανονισμού.
4. Αντισυμβαλλόμενοι που κάνουν χρήση τρίτου φορέα παροχής μέσου
διαβάθμισης, σύμφωνα με την παράγραφο 3, οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως τον
εν λόγω τρίτο φορέα σχετικά με οποιοδήποτε πιστωτικό γεγονός το οποίο τελεί σε
γνώση τους και το οποίο δύναται να υποδηλώνει επιδείνωση της πιστοληπτικής
ικανότητας (credit quality) οφειλέτη/εγγυητή, περιλαμβανομένης τυχόν
καθυστέρησης στις πληρωμές, καθώς και να εξασφαλίζουν ότι ο τρίτος φορέας
διαθέτει κατάλογο των οφειλετών/εγγυητών των δανειακών απαιτήσεων που δύναται
εκάστοτε να παρέχονται ως εξασφαλίσεις στο Ευρωσύστημα, τους οποίους
παρακολουθεί/αξιολογεί ανά τακτά διαστήματα.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος διενεργεί περιοδικούς ή και τυχαίους ελέγχους σχετικά
με την ποιότητα και ακρίβεια των εκάστοτε υπεύθυνων δηλώσεων/βεβαιώσεων που
υποβάλλουν οι αντισυμβαλλόμενοι αναφορικά με την ύπαρξη και καταλληλότητα
των δανειακών απαιτήσεων, περιλαμβανομένων αυτών που συγκροτούν
χαρτοφυλάκιο δανειακών απαιτήσεων. Οι ως άνω έλεγχοι είναι επιτόπιοι ή
διενεργούνται βάσει εγγράφων, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι
πληροφορίες που ελέγχονται σε σχέση με τις δανειακές απαιτήσεις περιλαμβάνουν
κατ' ελάχιστον εκείνες βάσει των οποίων κρίνεται η ύπαρξη και καταλληλότητα των
δανειακών απαιτήσεων, περιλαμβανομένης της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης. Οι
αντισυμβαλλόμενοι θέτουν στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση, κάθε στοιχείο και πληροφορία που ζητεί η τελευταία για την
αποτελεσματική άσκηση των ως άνω ελέγχων.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξακολουθεί να εφαρμόζει ως προς τις δανειακές
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 της
Κατευθυντήριας Γραμμής (ΕΕ) 2015/510 και την ΠΣΝΠ 96/22.4.2015, όπως
εκάστοτε ισχύουν, σχετικά με την παρακολούθηση των επιδόσεων των συστημάτων
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.
7. Τα κριτήρια καταλληλότητας και τα μέτρα ελέγχου κινδύνων που αφορούν τις
δανειακές απαιτήσεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση από
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται, κατόπιν
προηγούμενης έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, να δέχεται δανειακές απαιτήσεις α) κατ' εφαρμογή των κριτηρίων
καταλληλότητας και των μέτρων ελέγχου κινδύνων που θεσπίζει άλλη Εθνική
Κεντρική Τράπεζα του Ευρωσυστήματος, β) που διέπονται από το δίκαιο άλλου
κράτους μέλους ή γ) που περιλαμβάνονται σε χαρτοφυλάκιο δανειακών απαιτήσεων
ή εξασφαλίζονται με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον η δανειακή απαίτηση ή ο
αντίστοιχος οφειλέτης (ή, όπου συντρέχει περίπτωση, ο εγγυητής) διέπεται από το
δίκαιο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ).».
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Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της ΠΣΝΠ 87/28.2.2013, όπως ισχύει, παραμένουν
αμετάβλητες.
Οι διατάξεις της παρούσας πράξης τίθενται σε ισχύ στις 16 Ιουνίου 2020.
Από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
----------.----------

401. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 23102/477 της 12/13.6.2020 «Μέτρα
οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που
πλήττονται σημαντικά (Β΄ 2268)
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 32, 33 και 37 του ν. 4690/2020 «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» (A΄ 90) και άλλες διατάξεις» (A΄ 104),
2. τα άρθρα δέκατο και δωδέκατο 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» (A΄ 90), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (A΄ 104),
3. το άρθρο ενδέκατο 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»
(A΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A΄ 83),
4. το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (A΄ 76),
5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(A΄ 133),
6. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(A΄ 143), όπως ισχύουν,
7. τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες
διατάξεις» (A΄ 91),
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8. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (A΄ 258),
9. την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 219/1973 «Έλεγχος δαπανών ΝΠΔΔ και
Οργανισμών υπό εποπτεία» (A΄ 200),
10. το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (A΄ 98), όπως ισχύει και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (A΄ 133),
11. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (A΄ 145), όπως ισχύει,
12. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (A΄ 168), όπως ισχύει,
13. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (A΄ 181), όπως
ισχύει,
14. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (A΄ 119),
15. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A΄ 121),
16. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (A΄ 123),
17. την υπ΄ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
18. την υπ΄ αρ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
19. την υπ΄ αρ. οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των
εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993), όπως ισχύει,
20. την υπ΄ αρ. οικ. 17788/346/8.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Περαιτέρω
μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779), όπως
ισχύει,
21. την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 34439/3.6.2020 «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 COVID19» (Β΄ 2146),
22. την υπ΄ αρ. οικ.21496/73/4.6.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
23. την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που απασχολούνται κατ΄ επάγγελμα σε
κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας
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καθώς και των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, για τους οποίους υπάρχει
υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, οι οποίοι
ωστόσο, ένεκα των νέων οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω
τουριστικές επιχειρήσεις, πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες των
μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
24. την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που απασχολούνται κατ΄ επάγγελμα σε
επιχειρήσεις του τουρισμού και επισιτισμού που λειτουργούν εποχικά και για τους
οποίους αφενός δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά την τρέχουσα
τουριστική περίοδο, αφετέρου ένεκα των νέων οικονομικών συνθηκών που
αντιμετωπίζουν οι εν λόγω τουριστικές επιχειρήσεις, πλήττονται σημαντικά από τις
δυσμενείς συνέπειες των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
25. την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων - εργοδοτών του
ιδιωτικού τομέα, που ανήκουν στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, των
μεταφορών, του πολιτισμού και αθλητισμού, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά από τις
δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
26. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μέχρι ύψους
τετρακοσίων είκοσι εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων
εξακοσίων ενενήντα ευρώ (429.789.690,00 €) η οποία βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899.
Ειδικότερα,
α) από την εφαρμογή του κεφαλαίου Α προκαλείται δαπάνη ύψους έως
138.840.000,00 ευρώ,
β) από την εφαρμογή του κεφαλαίου Β προκαλείται δαπάνη ύψους έως
52.500.000,00 ευρώ, η οποία θα πληρωθεί από τον ΟΑΕΔ με ισόποση επιχορήγηση
από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
γ) από την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ προκαλείται δαπάνη ύψους έως 238.449.690,
00 ευρώ, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών κύριων και μη κύριων
ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας, καθώς και
επιχειρήσεων-εργοδοτών τουριστικών λεωφορείων
Άρθρο 1
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κατά
τη θερινή τουριστική περίοδο 2020
1. Οι εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών
καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, δύνανται να
θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού
της επιχείρησής τους, κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και 30/9/2020: α)
για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά,
σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (A΄ 46), σε συνδυασμό με τους όρους
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κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, και β) για
εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (A΄ 79), σε συνδυασμό με τους όρους
συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ.
Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να
επαναπροσλάβουν, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020: για την
περίπτωση α) της παρούσας παραγράφου, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχαν
κατά μέσο όρο τα δύο προηγούμενα έτη (2018-2019) και κατά προτεραιότητα τους
εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του
έτους 2019 και για την περίπτωση β) τους ίδιους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν
κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019.
2. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1, 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 (A΄ 64), όπως αυτή
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76).
3. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρ. 1
του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με
καταγγελία των συμβάσεων εργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως
30/9/2020 και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι
άκυρες.
Άρθρο 2
Εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εποχικής
λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο
2020
Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις -εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών
και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας,
που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, με
δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983
(A΄ 46), την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (A΄ 79), σε συνδυασμό με τους
σχετικούς όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, είναι δικαιούχοι
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως
30/9/2020.
Άρθρο 3
Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σε
επιχειρήσεις- εργοδότες των άρθρων 1 και 2 του παρόντος κεφαλαίου, είναι
δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων
(534) ευρώ, ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020, εφόσον
δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Σε περίπτωση κατά
την οποία η αναστολή σύμβασης εργασίας ανακληθεί οριστικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος κεφαλαίου, η αποζημίωση ειδικού σκοπού
υπολογίζεται κατ΄ αναλογία των ημερών αναστολής.
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2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
«Άρθρο 3Α
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον μήνα Οκτώβριο
1. Οι εποχικά εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα
με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α’ 46) και την παρ. 5 του άρθρου 38 του
ν. 1836/1989 (Α’ 79), σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους συλλογικών
συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων και μη
κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων καθώς και σε επιχειρήσεις εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού
του Κεφαλαίου Α της παρούσας για όλη την περίοδο από 1/6/2020 έως 30/9/2020 ή
μέρος της περιόδου αυτής, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που
ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας έως και την 31η Οκτωβρίου 2020.
2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού χορηγείται στους εργαζόμενους της παρ. 1 εφόσον
κατά τον μήνα Οκτώβριο, δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον
εργοδότη.
3. Για τη διαδικασία λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους δικαιούχους,
εφαρμόζεται η παρ. Β του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της παρούσας.
4. Από την 1η Νοεμβρίου 2020, οι δικαιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
θεωρείται ότι έχουν απολυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει σχετικό αρχείο στον ΟΑΕΔ για τους
δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας.».
Το άρθρο 3Α προστέθηκε με την απ. Υπ. Οικονομικών – Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 47167/1181 της 16/16.11.2020
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/ 12.06.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης “Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού
τομέα που πλήττονται σημαντικά” (Β’ 2268)» (Β’ 5051). Με το δε τελευταίο εδ.
ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ.
23102/477/12.06.2020 (Β’ 2268) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.».
Άρθρο 4
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Α. Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού εργαζομένων με δικαίωμα
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις κατά τη θερινή
τουριστική περίοδο 2020
1) Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων-εργοδοτών για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού
σκοπού από τους εργαζόμενους
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου
υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν:
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α) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή
και β) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν
επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας.
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυθημερόν, στους
εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της
πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
2) Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των
εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους
στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του
εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ
«ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του
εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης ενοικίου,
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
Β. Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού εργαζομένων με δικαίωμα
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις- εργοδότες, που δεν θα
επαναλειτουργήσουν, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020 - υπεύθυνη δήλωση
των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
1. Οι εργαζόμενοι του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου υποβάλλουν υποχρεωτικά
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (A΄ 75), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr),
χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.
2. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους
στοιχείων και των στοιχείων του εργοδότη τους που ήταν εργαζόμενοι και δεν
επαναλειτούργησε, στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα
στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του
εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης,
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν
διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία
που τηρούνται στα ΠΣ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
σχετικά αρχεία e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ και λοιπών συναρμόδιων φορέων.
Άρθρο 5
Υποχρέωση ανάκλησης αναστολών συμβάσεων εργασίας και λοιπές ρυθμίσεις
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και
τουριστικών καταλυμάτων και των τουριστικών λεωφορείων του άρθρου 1
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υποχρεούνται να προβούν σε οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων
εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων, με βάση το ποσοστό πληρότητας
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.
2. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων των οποίων ανακαλείται οριστικά η
αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.
3. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να κάνουν χρήση του
Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (A΄ 104), δηλαδή να
υπαγάγουν στον εν λόγω μηχανισμό τους εργαζόμενους, των οποίων η αναστολή των
συμβάσεων εργασίας έχει ανακληθεί οριστικά και οι συμβάσεις εργασίας τους είναι
πλήρους απασχόλησης έως 30/9/2020, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην κοινή
υπουργική απόφαση εφαρμογής του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 αναφορικά με τη
διαδικασία ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των δηλώσεων
οριστικών ανακλήσεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας.
4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να
δηλώσουν την οριστική ανάκληση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους
στο ειδικά διαμορφωμένο έντυπο στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
Πίνακας 1 (υπεύθυνες δηλώσεις άρθρου 1)
1. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων - εργοδοτών του άρθρου 1 του
παρόντος μπορούν να υποβάλλονται για τον μήνα Ιούνιο συγκεντρωτικά από
1/7/2020 έως και 7/7/2020. Οι δε εργαζόμενοι σε αυτές μπορούν να υποβάλλουν τις
υπεύθυνες δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή να τις τροποποιήσουν από 1/7/2020
έως και 8/7/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί
από 13/7/2020 έως και 14/7/2020.
2. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος για τον μήνα Ιούλιο μπορούν να
υποβάλλονται συγκεντρωτικά από 1/8/2020 έως και 7/8/2020. Οι δε εργαζόμενοι σε
αυτές μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή να
τις τροποποιήσουν από 1/8/2020 έως και 8/8/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10/8/2020 έως και 12/8/2020.
3. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος για τον μήνα Αύγουστο μπορούν
να υποβάλλονται συγκεντρωτικά από 1/9/2020 έως και 7/9/2020. Οι δε εργαζόμενοι
σε αυτές μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή
να τις τροποποιήσουν από 1/9/2020 έως και 8/9/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10/9/2020 έως και 11/9/2020.
4. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος για τον μήνα Σεπτέμβριο μπορούν
να υποβάλλονται συγκεντρωτικά από 1/10/2020 έως και 7/10/2020. Οι δε
εργαζόμενοι σε αυτές μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, εφόσον
απαιτείται ή να τις τροποποιήσουν από 1/10/2020 έως και 8/10/2020. Η καταβολή της
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αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 12/10/2020 έως και
14/10/2020.
Πίνακας 2 (υπεύθυνες δηλώσεις άρθρου 2)
1. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων του άρθρου 2 του παρόντος
μπορούν να υποβάλλονται για τον μήνα Ιούνιο από 1/7/2020 έως και 7/7/2020. Η
καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 13/7/2020 έως
και 14/7/2020.
2. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων του άρθρου 2 του παρόντος
για τον μήνα Ιούλιο μπορούν να υποβάλλονται από 1/8/2020 έως και 7/8/2020. Η
καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10/8/2020 έως
και 12/8/2020.
3. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων του άρθρου 2 του παρόντος
για τον μήνα Αύγουστο μπορούν να υποβάλλονται από 1/9/2020 έως και 7/9/2020. Η
καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10/9/2020 έως
και 11/9/2020.
4. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων του άρθρου 2 του παρόντος
για τον μήνα Σεπτέμβριο μπορούν να υποβάλλονται από 1/10/2020 έως και
7/10/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από
12/10/2020 έως και 14/10/2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης
Άρθρο 1
Χορήγηση έκτακτης αποζημίωσης εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και
επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης σε κάθε εποχικά
εργαζόμενο του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που πληροί σωρευτικά τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) απασχολήθηκε κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση χωρίς να
υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις,
β) επιδοτείται με βάση την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασμό με την
παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (A΄ 91) και έλαβε:
i. τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών
κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 ή
ii. τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια σύμφωνα με την παρ. 9 του
άρθρου 6 του ν. 1545/1985 επιμηκύνθηκε κατά έναν (1) μήνα κατά το χρονικό
διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020.
2. Η έκτακτη αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος
ανεργίας που έλαβε ο εποχικά εργαζόμενος της παρ. 1 και καταβάλλεται μηνιαία για
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τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020 στον δικαιούχο, εφόσον παραμένει
εγγεγραμμένος άνεργος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το ανωτέρω χρονικό
διάστημα.
3. Η έκτακτη αποζημίωση 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 (A΄ 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 2
Διαδικασία καταβολής της έκτακτης αποζημίωσης
1. Η καταβολή της έκτακτης αποζημίωσης του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου
πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ του Οργανισμού, μετά
από οίκοθεν έλεγχο στο μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων και σχετική εισήγηση των
αρμοδίων Διευθύνσεων του Οργανισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου.
2. Από τον οίκοθεν έλεγχο του ΟΑΕΔ διαπιστώνονται για κάθε δικαιούχο τα
παρακάτω στοιχεία:
α) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο,
β) ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί
αλλοδαπών,
γ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (AMΚΑ),
δ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
ε) η έναρξη και η λήξη της επιδότησης στο χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2019
έως και Φεβρουάριο 2020, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1,
στ) ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής
αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).
3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα ως άνω στοιχεία στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο
ΟΑΕΔ και να δηλώσουν με προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση ότι παραμένουν
άνεργοι, ότι από την σύμβασή τους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά
τις ισχύουσες διατάξεις και σε περίπτωση ανάληψης εργασίας θα ενημερώσουν
άμεσα τον Οργανισμό.
4. Η καταβολή στους δικαιούχους της μηνιαίας αποζημίωσης πραγματοποιείται το
πρώτο δεκαήμερο κάθε επόμενου μήνα από τους μήνες αναφοράς, Ιούνιο, Ιούλιο και
Αύγουστο και καταβάλλεται για κάθε πλήρη συνεχόμενο μήνα εγγεγραμμένης
ανεργίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
Άρθρο 3
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Αχρεωστήτως καταβληθέντα
Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως
λαβόντος, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο
Άρθρο 1
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του
ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης και πλήττονται σημαντικά,
για τον μήνα Ιούνιο
1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον κλάδο της
εστίασης και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο
Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, για τον μήνα Ιούνιο
2020, δύνανται:
α) να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους
που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που
αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, ή και
β) να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του
συνόλου του προσωπικού τους, κατ΄ ανώτατο συνεχόμενο χρονικό διάστημα έως
τριάντα (30) ημερών από 1/6/2020 και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας εντός του μηνός Ιουνίου σταδιακά και για
διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά
υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Άρθρο 2
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του
ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και
αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο
«1. Η αναστολή των συμβάσεων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα, των οποίων είχε παραταθεί η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή
δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο και η εντολή αυτή συνεχίζεται κατά τον μήνα
Ιούνιο 2020 ή και κατά τον μήνα Ιούλιο, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο
Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, παρατείνεται μέχρι την
ημερομηνία της άρσης της αναστολής λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής».
H παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. Α της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 33294/817 της
19/20.8.020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 23102/477/ 12.06.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης “Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του
158

ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά” (Β΄ 2268), όπως ισχύει» (Β΄ 3472).
Με τη δε παρ. Γ ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. οικ.
23102/477/ 12.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2268), όπως ισχύει».
2. 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 σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της παρούσας, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020, δύνανται:
α) να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους,
οι οποίες έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που
αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, ή και
β) να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του
συνόλου του προσωπικού τους, κατ΄ ανώτατο συνεχόμενο χρονικό διάστημα έως
τριάντα (30) ημέρες ανά μήνα, από 1/6/2020 και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου
2020.
3. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας για κάθε μήνα σταδιακά και για διαφορετικό
αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση
της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Άρθρο 3
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων- Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου - Ανάκληση αναστολών
συμβάσεων εργασίας
1. α. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου,
για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η αναστολή της λειτουργίας τους με εντολή
δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με
καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι
καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
β. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 του
παρόντος κεφαλαίου, για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις
προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι
την 30η Ιουνίου για τις επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 και μέχρι την 31η
Ιουλίου για τις επιχειρήσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου. Σε
περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 του
παρόντος κεφαλαίου, που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων
εργασίας, 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. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν
συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι
αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου
των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος των 30 ημερών.
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3. α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων στις
επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου που έχουν
ήδη τεθεί σε αναστολή, παρατείνονται.
β. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων στις
επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος
κεφαλαίου που είχαν τεθεί σε αναστολή, δύνανται να παραταθούν. Επίσης, δύνανται
να τεθούν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου.
Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης
της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα
χρόνο που υπολείπεται.
4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής
λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ
και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των
εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε οριστική ανάκληση των αναστολών.
Οι συμβάσεις των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύνανται να τεθούν εκ νέου
σε αναστολή.
5. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να:
α. προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και
ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 1/5/2020 Π.Ν.Π. (A΄ 90),
β. εφαρμόζουν το άρθρο 4 «Τηλεργασία και αναστολή συμβάσεων εργασίας Καταβολή ποσού πλέον της αποζημίωσης ειδικού σκοπού» του υποκεφαλαίου Α.2
της υπ΄ αρ. 12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1078),
γ. κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» των διατάξεων του άρθρου 31
του ν. 4690/2020 (A΄ 104) για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους που δεν
τελούν σε αναστολή ή για εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν
τεθεί σε αναστολή υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί οριστική ανάκληση αυτής.
Άρθρο 4
Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των άρθρων 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 (A΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76),
κατ΄ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας με
βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που
αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες.
2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Άρθρο 5
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
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1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος κεφαλαίου προβαίνουν είτε σε αρχική
δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε
αναστολή για πρώτη φορά, είτε βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η αναστολή των
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, για τον μήνα Ιούνιο ή και για τον μήνα
Ιούλιο, ανά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2, καθώς και τα
στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης. Επίσης, οι
επιχειρήσεις - εργοδότες δηλώνουν τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή
συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται οριστικά.
2. Για την περίπτωση των εργαζομένων των οποίων παρατείνεται η αναστολή των
συμβάσεων εργασίας τους, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από
τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού
τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.
Για την περίπτωση των εργαζομένων που τίθενται για πρώτη φορά οι συμβάσεις
εργασίας τους σε αναστολή, αυτοί προβαίνουν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να
γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό
πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
Πίνακας 3 (υπεύθυνες δηλώσεις-άρθρων 1 και 2)
1. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων - εργοδοτών του παρόντος
κεφαλαίου μπορούν να υποβάλλονται για τον μήνα Ιούνιο συγκεντρωτικά από την
1/7/2020 έως και 7/7/2020. Οι δε εργαζόμενοι σε αυτές, μπορούν να υποβάλλουν τις
υπεύθυνες δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή να τροποποιήσουν από 1/7/2020 έως
και 8/7/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από
13/7/2020 έως και 14/7/2020.
2. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων εργοδοτών του παρόντος
μπορούν να υποβάλλονται για τον μήνα Ιούλιο συγκεντρωτικά από την 1/8/2020 έως
και 7/8/2020. Οι δε εργαζόμενοι σε αυτές, μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες
δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή να τροποποιήσουν από 1/8/2020 έως και την
8/8/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από
10/8/2020 έως και 12/8/2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή
ορίζεται στα Α και Γ ΚΕΦΑΛΑΙΑ της παρούσας, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται
εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου - εργαζομένου, ο
οποίος υποδεικνύεται στην υποβαλλόμενη αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται
σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων - εργαζομένων, η οποία
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περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή
ΙΒΑΝ, το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της
καταβολής.
2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την
εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται.
Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων,
το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή
πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από το αρμόδιο διατάκτη
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της
Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η
μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της
Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο200 «Ελληνικό
Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση με τη
μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των
τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων εργαζομένων. Η ανωτέρω εντολή
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ
Α.Ε.
5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με
ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό
πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού.
Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στην
επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της
προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται
με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας Και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες
τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι και
ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
Άρθρο 2
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών
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1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα
φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής
ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως
λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του
νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός κι αν άλλως ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις της παρούσας.
(Ακολουθεί Παράρτημα
-Πίνακας Ι: Ιούνιος: ΚΑΔ που πλήττονται τον μήνα Ιούνιο (τουρισμός, μεταφορές,
πολιτισμός, αθλητισμός, συμπεριλαμβανομένης εστίασης και επιχειρήσεων που
παραμένουν κλειστές)
Με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμ. οικ. 27039/617 της 3/9.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 23102/477/
12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης
εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των
επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά” (Β΄
2268)» (Β΄ 2783), προστέθηκε ΚΑΔ που πλήττεται τον μήνα Ιούνιο ως εξής:
7022 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων
συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή
επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά
προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα.
-Πίνακας ΙΙ: ΚΑΔ που πλήττονται τον μήνα Ιούλιο (τουρισμός, μεταφορές, πολιτισμός,
αθλητισμός)
Με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμ. οικ. 27039/617 της 3/9.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 23102/477/
12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης
εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των
επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά” (Β΄
2268)» (Β΄ 2783), προστέθηκε ΚΑΔ που πλήττεται τον μήνα Ιούλιο ως εξής:
7022 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων
συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή
επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά
προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα.
Με την περ. i της παρ. Β της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 33294/817 της 19/20.8.020 «Τροποποίηση
της υπ΄ αρ. οικ. 23102/477/ 12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Μέτρα
οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται
σημαντικά” (Β΄ 2268), όπως ισχύει» (Β΄ 3472) προστέθηκαν ΚΑΔ που
πλήττονται τον μήνα Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΔ που παραμένουν
κλειστά ως εξής: 92.00.11 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού, 98.29.19.04
Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού), 98.29.19.05 Υπηρεσίες
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παιδότοπου. Με τη δε περ.ii τροποποιήθηκε ο ΚΑΔ 88.10 ως ακολούθως: 88.10
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 (88.10.10), β) τις
υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (88.10.11), γ) τις
υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (88.10.13), δ)
τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες
(88.10.14) ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων.
Με τη δε παρ. Γ ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. οικ.
23102/477/ 12.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2268), όπως ισχύει».)

----------.---------402. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1139 της 12/13.6.2020 «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018
(Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Υποβολή Δήλωσης
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου”» (B΄ 2269)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), περί παροχής
πληροφοριών από τρίτους, όπως ισχύουν,
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του
Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της
παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
γ) του άρθρου 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), με το οποίο κυρώνεται η από 20.3.2020
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και ιδιαίτερα του δεύτερου άρθρου αυτής,
όπως ισχύει και του άρθρου 26 του ίδιου νόμου για την επέκταση της μείωσης
μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας,
δ) του άρθρου 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), με το οποίο κυρώνεται η από 30.03.2020
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID- 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και του άρθρου 3 του ν.
4684/2020 (Α΄ 86), όπως ισχύουν για τη μείωση μισθώματος για μισθώσεις ναυτικών
και εξαρτημένων μελών - φοιτητών,
ε) του άρθρου 4 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
στ) της υπ΄ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968 και Β΄ 1238)
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει.

164

2. Την υπ΄ αρ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ.18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ΄αρ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και την υπ΄αρ. 5294 ΕΞ
2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
3. Την ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».
4. Την ανάγκη βελτίωσης της εφαρμογής για την υποβολή της «Δήλωσης
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης» και της «Δήλωσης Covid».
5. 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:
Τροποποιούμε την ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» ως εξής:
Άρθρο 1
Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1162/2018
(Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη
λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της, διαφορετικά η
συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ».
Άρθρο 2
Στις παραγράφους 2 και 4.β του άρθρου 1, καθώς και στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. οι λέξεις «για σκοπούς Βραχυχρόνιας Διαμονής» αντικαθίστανται με τις
λέξεις «με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση».
Άρθρο 3
Τα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ι & ΙΙ» των άρθρων 3 και 4 της ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε αντικαθίστανται από τα συνημμένα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ι,
ΙΙ» της παρούσας.
Άρθρο 4
Προστίθεται νέο άρθρο 9 και το υπάρχον αναριθμείται σε 10.
Το νέο άρθρο έχει ως εξής:
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«1. Για συμφωνίες μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, αρχικές ή τροποποιητικές, λόγω
σιωπηρής παράτασης αυτών ή λόγω μεταβολής του όρου της συμφωνίας μίσθωσης
που αφορά στο ποσό του μισθώματος, οι οποίες είναι σε ισχύ μέχρι και την 12η
Ιουνίου 2020 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η εν λόγω δήλωση
υποβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Η
υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και μισθώσεις οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την
01.01.2014, για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Σε αυτές τις
περιπτώσεις δηλώνονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της σύμβασης μίσθωσης
όπως ισχύει κατά την 12η Ιουνίου 2020.
2. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί
ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020, ο
εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 την
ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε
ισχύ.».
Άρθρο 5
Μετά το άρθρο 10 προστίθεται νέο άρθρο 11, το οποίο έχει ως εξής:
«1. Εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% με βάση
τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και προκειμένου να
υλοποιηθούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις,
υποβάλλουν δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση, «Δήλωση Covid», μέχρι την 22η Ιουνίου
2020. Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος λόγω μέτρων που
λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι εκμισθωτές
πρέπει να υποβάλλουν σχετική «Δήλωση Covid» αρχική ή τροποποιητική μέχρι την
εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση.
Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της «Δήλωσης Covid», ο εκμισθωτής
δύναται να προβαίνει σε τροποποίηση της δήλωσης.
Στη «Δήλωση Covid» τα στοιχεία εκμισθωτή, συνεκμισθωτή, μισθωτή καθώς και τα
στοιχεία ακινήτου, θα ανακτώνται από την τελευταία «Δήλωση Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Περαιτέρω, ο εκμισθωτής πρέπει να
συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τα κάτωθι στοιχεία:
- Χρήση μίσθιου - Κατοικία φοιτητή εξαρτώμενου μέλους
- Χρήση μίσθιου - Κύρια κατοικία στην οποία μισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει
ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του
- Χρήση μίσθιου - Κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/Μέρος Συμφώνου
Συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.) του μισθωτή είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση
εργασίας του
- Χρήση μίσθιου - Επαγγελματική στέγη
- Χρήση μίσθιου - Κύρια κατοικία ναυτικού
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- Το μηνιαίο μίσθωμα πριν τη μείωση
- Το ποσό του μισθώματος μετά τη μείωση
- Το μήνα που αφορά η μείωση.
2. Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ COVID» (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III), η οποία περιλαμβάνει το
σύνολο των πληροφοριών, που καταχώρησε ο χρήστης και η οποία αποτελεί
αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της «Δήλωσης Covid».
3. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική
«Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», πρέπει να
προηγηθεί της «Δήλωσης Covid» η υποβολή της «Δήλωσης Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την
22η Ιουνίου 2020, στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία της συμφωνίας μίσθωσης,
όπως αυτά ίσχυαν πριν τη μείωση του μισθώματος.
4. Οι μισθωτές έχουν υποχρέωση αποδοχής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες
Μάρτιο έως και Ιούνιο, κατά περίπτωση, που υποβάλλονται σύμφωνα με τα ανωτέρω,
μέχρι την 26η Ιουνίου 2020. Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος, η
αποδοχή της δήλωσης από τους μισθωτές υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης από τον
εκμισθωτή. Η υποβολή της δήλωσης και η αποδοχή αυτής δεν θίγουν τυχόν
αμφισβητούμενα δικαιώματα μεταξύ των μερών. Εάν δεν υποβληθεί δήλωση
αποδοχής κατά τα ανωτέρω, μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας, θεωρείται
ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή. Δηλώσεις μη αποδοχής που
υποβάλλονται μετά την ως άνω προθεσμία δεν κωλύουν τη χορήγηση των
ευεργετημάτων και δύναται για αυτές να διενεργηθεί διασταύρωση και να οδηγηθούν
σε έλεγχο σε μεταγενέστερο χρόνο.
5. Υποχρέωση υποβολής και αποδοχής της «Δήλωσης Covid» υπάρχει και στις
περιπτώσεις που έχει ήδη υποβληθεί τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για τη μείωση του μισθώματος.
6. Σε όσες περιπτώσεις είναι αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης περί
μεταβολής του μισθώματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.6 του άρθρου 3 της
ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η υποβολή της «Δήλωσης
Covid» γίνεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του εκμισθωτή με συμπλήρωση
ειδικού εντύπου δήλωσης, όπως στο συνημμένο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV», το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η ως άνω χειρόγραφη δήλωση
υποβάλλεται υπογεγραμμένη και από τον μισθωτή με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής αυτού, παραλαμβάνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καταχωρείται σε
χειρόγραφο βιβλίο και στη συνέχεια αποστέλλεται στην ΔΑΦΕ με ηλεκτρονικό
τρόπο.
7. Η «Δήλωση Covid» στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, υποβάλλεται από τον
ιδιοκτήτη που έχει υποβάλλει τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης
Ακίνητης Περιουσίας».
Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, το αποδεικτικό υποβολής επέχει θέση
δήλωσης και για τους λοιπούς συνιδιοκτήτες».
Με την παρ. 1 της Απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Αριθμ. Α. 1154 της 19/22.6.2020 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής της
“Δήλωσης Covid” του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του
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Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 2482), ορίστηκε ότι: «1. Η προθεσμία υποβολής της
«Δήλωσης Covid» περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, όπως αυτή ορίστηκε με το άρθρο 5 της Α.1139/2020
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., παρατείνεται μέχρι την 1η Ιουλίου 2020. 2.
Μέχρι την ως άνω ημερομηνία παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής της
αρχικής ή τροποποιητικής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης
Ακίνητης Περιουσίας», όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 3 της
Α.1139/2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την περίπτωση που αυτή
δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και η οποία προηγείται της «Δήλωσης Covid». 3.
Η προθεσμία αποδοχής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και
Ιούνιο από τους μισθωτές παρατείνεται μέχρι την 6η Ιουλίου 2020.».
Άρθρο 6
Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
(Ακολουθούν Υποδείγματα)
----------.---------403. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 8825
της 12/13.62020 «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών
δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την
αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19΄ (Β΄ 2270)
Με το άρθρο 36 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), κατωτ. αριθ. 909, ορίστηκε ότι:
«Τα ποσά της αποζημίωσης που προέρχονται από τη μίσθωση τουριστικών
καταλυμάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την προσωρινή
διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης
του COVID-19 και καταβάλλονται δυνάμει της υπ’ αρ. 8825/12.6.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού (Β’ 2270), και τα ποσά
της έκτακτης επιδότησης που χορηγείται ως αποζημίωση, σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 111 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., καθώς και στα τουριστικά γραφεία και τις τουριστικές
επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία
δημόσιας χρήσης, είναι αφορολόγητα, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου
47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους,
ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος
ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη
Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα
ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Εξαιρούνται της εφαρμογής του
παρόντος ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα
ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής
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καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και
αποπληρώνονται βάσει αυτής».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 135 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 111).
β. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο» (Α΄ 112).
γ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
δ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).
ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
στ. 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 υπ΄ αρ. 8812/12.06.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλεί δαπάνη 3.500.000,00 ευρώ σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις για την υπαγωγή τουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς μίσθωσης
(καταλύματα «για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση
του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19»)
1. Προκειμένου να υπαχθούν κύρια ή μη κύρια τουριστικά καταλύματα της παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) σε καθεστώς μίσθωσης για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας θα πρέπει τα
καταλύματα αυτά να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Κατά προτεραιότητα προκρίνονται τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και
ΕΕΔΔ) που διαθέτουν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο ή
κυλικείο για την παροχή πρόχειρου γεύματος). Τα εν λόγω καταλύματα θα πρέπει να
λειτουργούν πληρώντας όλες τις νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις, σύμφωνα με την
κείμενη τουριστική και υγειονομική νομοθεσία (ΕΣΛ ή γνωστοποίηση έναρξης
λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας αυτών). Διευκρινίζεται ότι η
νομιμότητα λειτουργίας τους (π.χ. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε ισχύ, γνωστοποίηση
έναρξης λειτουργίας τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα notifybusiness.gov. gr), θα
πρέπει να εξασφαλίζεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της διάθεσής τους για τους σκοπούς
διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων του ιού COVID-19.
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β. Να τηρούν τα προβλεπόμενα στην υπ΄ αρ. 1881/ 29.05.2020 κοινή υπουργική
απόφαση «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου» (Β΄ 2084) και να έχουν
προμηθευτεί προς τούτο το προβλεπόμενο στο άρθρο 4 της ως άνω κοινής
υπουργικής απόφασης Σήμα Πιστοποίησης “Health First”.
γ. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια/κυλικεία/σνακ μπαρ)
να λειτουργούν μόνο ως παρασκευαστήρια γευμάτων τα οποία και θα διανέμονται
από το προσωπικό του καταλύματος στους διαμένοντες. Ο δίσκος με το γεύμα θα
αφήνεται έξω από την πόρτα του δωματίου.
δ. Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν δεσμεύονται αποκλειστικά για τη
φιλοξενία κρουσμάτων του ιού COVID-19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν
τα άτομα αυτά. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.), που
λειτουργούν εντός αυτών των τουριστικών καταλυμάτων θα εξυπηρετούν
αποκλειστικά και μόνο τους διαμένοντες στο κατάλυμα, ενώ θα πρέπει να τηρούνται
από το προσωπικό όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας τόσο κατά την
παρασκευή φαγητού όσο και κατά τη διανομή του σε δίσκους που θα τοποθετούνται
έξω από την πόρτα κάθε δωματίου.
ε. Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του
τουριστικού καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων
των ατόμων που διέμειναν στο τουριστικό 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.
στ. Aπαγορεύεται ρητά η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών εντός των
επιλεγέντων τουριστικών καταλυμάτων. Προς τούτο, ο φορέας εκμετάλλευσης του
οποίου το κατάλυμα θα μισθωθεί για τους σκοπούς που εξυπηρετεί η παρούσα
υποχρεούται να υποβάλει στην πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr διακοπή λειτουργίας
της κολυμβητικής δεξαμενής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των
παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 της υπ΄ αρ. 7888/2017 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1654). Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
κολυμβητικής δεξαμενής, η εκδούσα αρχή (οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία
Τουρισμού) θα προβαίνει στην αναστολή ισχύος της καθ΄ όλη τη διάρκεια της
μίσθωσης.
ζ. Τα κτίρια των τουριστικών καταλυμάτων πρέπει να είναι απολύτως έτοιμα προς
χρήση με μέριμνα και δαπάνη του φορέα εκμετάλλευσης.
Άρθρο 2
Διαδικασία για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή
φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19
1. Προκειμένου να διατίθενται προς μίσθωση τα τουριστικά καταλύματα του
άρθρου 1, οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών καλούνται να υποβάλουν αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται μέσω της
επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Τουρισμού (http://www.mintour. gov.gr),
συμπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα πεδία.
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2. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται στην
σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται και δημοσιεύεται από
το Υπουργείο Τουρισμού.
3. Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιχειρηματίες η
επιλογή των τουριστικών καταλυμάτων θα γίνει με βάση την χρονική προτεραιότητα
της αίτησης, τη δυναμικότητα των καταλυμάτων, τις ανάγκες κάθε περιοχής, την
βέλτιστη αντιμετώπιση των πιθανών κρουσμάτων κατά την διάρκεια της τουριστικής
περιόδου και με γνώμονα τα κριτήρια των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών του
Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε Περιφέρειες
που εμφανίζουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, όπως αυξημένη τουριστική κίνηση.
4. Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν για την προσωρινή διαμονή
φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19
θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία θα δημοσιευθεί στο
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 3
Όροι μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων
«1. Το κόστος αποζημίωσης υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 15
ευρώ/ημέρα όταν τα δωμάτια είναι κενά και προσαυξάνεται κατά 35 ευρώ όταν
γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης.».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών-Τουρισμού Αριθμ. 10340 της 6/7.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
8825/12.6.2020 απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο
“Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του
κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19 (Β΄ 2270)”» (Β΄ 2765). Με το δε
προτελευταίο εδ. της άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ΄
αρ. 8825/12.6.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού.»
2. Τα καταλύματα θα μισθώνονται αποκλειστικά για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών δημόσιας υγείας, ήτοι για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για
την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19.
«3. Οι μισθώσεις δεν δύνανται να έχουν διάρκεια πέραν της 30ής Νοεμβρίου 2020».
Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. 17020 της
4/5.11.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8825/12.06.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο “Μίσθωση τουριστικών
καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή
διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης
του COVID-19 (Β’2270)” όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10340/07.07.20
(Β΄ 2765) όμοια απόφαση» (Β’ 4883). Με την δε παρ. 3 ιδίας άνω απόφασης
ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 8825/12.06.2020 απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
10340/06.07.20 (Β’ 2765) όμοια απόφαση».
Με την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών-Τουρισμού Αριθμ. 10340 της
6/7.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 8825/12.6.2020 απόφασης Υπουργών
Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο “Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για
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την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών
προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19 (Β΄
2270)”» (Β΄ 2765), είχε οριστεί ότι: «Ορίζεται ότι οι μισθώσεις της παρ. 3 του
άρθρου 3 της υπ΄ αρ. 8825/12.06.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Τουρισμού με τίτλο «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη
αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για
την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (Β΄ 2270), ισχύουν
από την δημοσίευση της παρούσας.». Με το δε προτελευταίο εδ. της άνω απ.
ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ΄ αρ. 8825/12.6.2020 απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού.»
Άρθρο 4
Τρόπος αποζημίωσης των τουριστικών καταλυμάτων - διαδικασία διάθεσης των
πιστώσεων
1. Το ποσό της αποζημίωσης βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Τουρισμού, ο οποίος θα ενισχυθεί με πιστώσεις που θα μεταφερθούν από το
Υπουργείο Οικονομικών.
«2. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την εν λόγω αποζημίωση θα πρέπει να
αποστείλουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς
(έναρξη της σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2020, από 1ης Σεπτεμβρίου 2020 έως 31
Οκτωβρίου 2020 και από 01 Νοεμβρίου 2020 έως τη λήξη της Σύμβασης) στη
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού τα κάτωθι
πρωτότυπα δικαιολογητικά:».
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. 17020 της
4/5.11.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8825/12.06.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο “Μίσθωση τουριστικών
καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή
διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης
του COVID-19 (Β’2270)” όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10340/07.07.20
(Β΄ 2765) όμοια απόφαση» (Β’ 4883). Με την δε παρ. 3 ιδίας άνω απόφασης
ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 8825/12.06.2020 απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
10340/06.07.20 (Β’ 2765) όμοια απόφαση».
α. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α. (συνοδευόμενο από βεβαίωση
Δημόσιας Υπηρεσίας για την ορθή τιμολόγηση).
β. Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.
γ. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.
δ. Πιστοποιητικό περί μη λύσης.
ε. Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
στ. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ,
που συνοδεύεται 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.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη ενεχυρίασης - εκχώρησης.
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Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------404. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36810
της 13/13.6.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και
28.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2271)
Με την παρ. 1 του άρθρου 6 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 37670/2020, κατωτ. αριθ.
425, ορίστηκε ότι: «Η υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36810/13.6.2020 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 15.6.2020 έως
και 28.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄
2271), καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας».
----------.---------405. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 22804/Δ1. 7772 της 12/14.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄
αρ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2273)
Για περαιτέρω τροποποιήσεις της ίδιας άνω υ.α. 40331/Δ1.13521/2019, βλ.
σχόλια υπό την υ.α. 12338/Δ1.4372 της 12/13.3.2020 «Τροποποίηση της
40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (B΄ 854), ανωτ. αριθ. 31.
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13-4-2020
Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
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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).
2. Την παρ. 5 του άρθρου δεκάτου ενάτου της από 30-03-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «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).
3. Το άρθρο δωδέκατο της από 01-05-2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
4. Τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου δέκατου, τις υποπαρ. 2Α και 2Γ του άρθρου
ενδέκατου και το εδάφιο δεύτερο της υποπαρ. 2Ε, καθώς και το άρθρο δεύτερο της
από 20-03-2020 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α΄ 83).
5. Την περ. β΄ της παρ. 1, την παρ. 2 και τις περ. α και στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 4
της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
6. Τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14-03-2020 Π.Ν.Π.
«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).
7. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α΄ 212).
8. Την υπ΄ αρ. 21036/1737/2-6-2020 (Β΄ 2141) κοινή απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός
επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του
επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και
διαδικασία πληρωμής του».
9. Την υπ΄ αρ. 14556/448/7-4-2020 (Β΄ 1208) κοινή απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών και των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας
«Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας
για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως
προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του
άρθρου 4 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55)», όπως ισχύει.
10. Την υπ΄ αρ. οικ. 17787/520/8-5-2020 (Β΄ 1778) κοινή απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Υγείας «Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της
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χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11-03-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του”» (Α΄ 55).
11. Την υπ΄ αρ. 20788/610/29-5-2020 (Β΄ 2083) κοινή απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών και των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας
«Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας
για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως
προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11-032020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσης του”» (Α΄ 55).
12. Την υπ΄ αρ. Α. 1053/2020 (Β΄ 949) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020
Π.Ν.Π.(Α΄ 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει.
13. Την υπ΄ αρ. Α. 1054/2020 (Β΄ 950) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020
Π.Ν.Π. (Α΄ 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του».
14. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 (Β΄ 915) «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για
το χρονικό διάστημα από 18-3-2020 έως και 31-3-2020, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
15. Την υπ΄ αρ. 12998/232/23-3-2020 (Β΄ 1078) κοινή απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών και των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας
«Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό
μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η
επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή
πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει
των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο
Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19».
16. Το άρθρο 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).
17. Το άρθρο 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές
Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις,
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73) και ιδίως
την παρ. 2.
18. Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της
επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 79), όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του από το άρθρο 214 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
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19. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 27 του π.δ. 246/2006 «Γενικός Κανονισμός
Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001»(Α΄ 261).
20. Την παρ. 2 του άρθρου 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).
21. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
22. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
23. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α΄ 123).
24. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
25. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων και ιδίως τα
άρθρα 5 και 7 του α.ν. 547/ 1937 (Α΄ 98), το άρθρο 3 του β.δ. 28-1/4-2-1938 (Α΄ 35),
το άρθρο 3 του β.δ. 14-8/8-9-1950 (Α΄ 202), την παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν.δ. 515/1970 (Α΄ 95), το άρθρο 18 του π.δ. 8-4/1932 (Α΄ 114), το άρθρο 12 του
ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235) και τις υπ΄ αρ. 6958/13-2-1960 (Β΄ 96), 63323/29-9-1961
(Β΄ 350), 39431/6-6-1961 (Β΄ 234) και 65982/13-1-1966 (Β΄ 600) υπουργικές
αποφάσεις.
26. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (Α΄ 179) και ιδίως το
άρθρο 8 και τις υποπερ. αα΄ και ββ΄ της περ. στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26, σε
συνδυασμό με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89).
27. Την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου
της αγοράς εργασίας» (Α΄ 299).
28. Την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων» (Α΄ 98).
29. Το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
30. Την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργηση του Ταμείου
Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση
του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ν. 2640/1998
«Δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 206).
31. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137) και τον
Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
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κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) (EE L 119/4-5-2016, σελ.
1-88).
32. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).
33. Την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των
δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και
ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268).
34. Την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της
οργάνωσης και της λειτουργίας του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), σε συνδυασμό
με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137).
35. Την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την
προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 111).
36. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 138).
37. Τα άρθρα 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 170).
38. Το άρθρο 31, την παρ. 1 του άρθρου 32 και την παρ. 2 του άρθρου 53 του
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
39. Τις υποπαρ. ΙΑ.11 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222).
40. Την υποπαρ. ΙΔ.1 και την υποπαρ. ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
41. Την παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της
παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας» (Α΄ 88).
42. Το άρθρο 13 του π.δ. της 27.6/4-7-1932 «Περί Κωδικοποιήσεως και
συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» (Α΄ 212), σε συνδυασμό με
τις παρ. 1-7 του άρθρου 13 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235).
43. Την υπ΄ αρ. οικ. 51524/1262/7-11-2019 (Β΄ 4173) απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
44. Την υπ΄ αρ. 51266/2955/1-12-1975 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης
«Περί καθορισμού των ωρών εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων
αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β΄ 1458), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τις υπ΄ αρ. 989/1-9-1980 (Β΄ 905) και υπ΄ αρ. 128/21-1-1986 (Β΄ 73) αποφάσεις του
Υπουργού Εργασίας.
45. Την υπ΄ αρ. Ε5/1303/3-3-1986 απόφαση των Υφυπουργών Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ασφάλιση
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» (Β΄ 168).
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46. Την υπ΄ αρ. Ε5/1797/20-3-1986 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών
απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 183).
47. Την υπ΄ αρ. Ε5/4825/16-6-1986 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και
απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 453).
48. Την υπ΄ αρ. 2025805/2917/0022/22-4-1993 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας
της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Εμπορικής
Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής
απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που πραγματοποιούν την άσκηση
στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις
και οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 307).
49. Την υπ΄ αρ. 16802/667/27-8-2010 απόφαση των Υπουργών Παιδείας Διά Βίου
Μάθησης, Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού
και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και
αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 1345).
50. Την υπ΄ αρ. 139931/Κ1/8-9-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ» (Β΄ 1953).
51. Την υπ΄ αρ. 26385/16-2-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας»,
(Β΄ 491), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 60615/ Δ4/7-4-2017 (Β΄ 1441) και
Φ4/117002/Δ4/11-7-2018 (Β΄ 2784) όμοιες.
52. Την υπ΄ αρ. Κ1/118932/13-7-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και
ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κα-τάρτισης
(Σ.Ε.Κ.)» (Β΄ 2440), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Κ1/85151/2019 όμοιά της
(Β΄ 2117).
53. Την υπ΄ αρ. Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας
«Υλοποίηση “Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας” αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 4191), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ΄ αρ. Φ7/35243/Δ4/6-3-2019 όμοιά της (Β΄ 866).
54. Την υπ΄ αρ. 17008/307/12-4-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότηση της
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Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών Σχολών
(ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς
του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε
συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της
Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β΄ 1340).
55. Το άρθρο 5 του ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 66).
56. Το άρθρο 4 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2006 και
2007, με την οποία η χώρα μας ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Συμφωνία-Πλαίσιο για
την τηλεργασία (Προσάρτημα Β).
57. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
58. Την υπ΄ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520) υπουργική απόφαση
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 44568/Δ1.14795/7-10-2019
(Β΄ 3751),
υπ΄ αρ.
54286/Δ1.17642/21-11-2019
(Β΄ 4293),
υπ΄
αρ.
12338/Δ1.4372/12-3-2020 (Β΄ 854), υπ΄ αρ. 13031/ Δ1.4551/23-3-2020 (Β΄ 994),
υπ΄ αρ. 13272/Δ1.4607/ 30-3-2020 (Β΄ 1131), υπ΄ αρ. 13564/Δ1.4770/30-3-2020
(Β΄ 1161), υπ΄ αρ. 14638/Δ1. 4991/9-4-2020 (Β΄ 1424), υπ΄ αρ. 17239/Δ1.5936/4-52020 (Β΄ 1695), υπ΄ αρ. 22043/ Δ1.7451/11-6-2020 υπουργικές αποφάσεις και ισχύει.
59. Τη θέσπιση μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες,
των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.
60. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση
και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
61. Την υποχρέωση λήψης των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε
όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται.
62. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Τροποποιείται η υπ΄ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
1. (Αντικαθίσταται, στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», η παρ.
14.11. που είχε προστεθεί με το άρθρο πρώτο της υ.α. 12338/Δ1.4372 της 12/13.3.2020
«Τροποποίηση
της
40331/Δ1.13521/13-9-2019
(Β΄
3520/19-9-2019)
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
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(ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (B΄ 854), ανωτ. αριθ. 31).
2.Α. Σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), σύμφωνα
με την οποία καταργείται από 15/6/2020 το άρθρο ένατο της από 20-03-2020 Π.Ν.Π.
(Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), καταργείται
αντίστοιχα από 15-6-2020 και εφεξής, η δυνατότητα χρήσης του εντύπου «ΕΝΤΥΠΟ
4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 9, Π.Ν.Π. (68/Α΄/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ», καθώς επίσης και οι
περιπτώσεις Γ Ι και Γ ΙΙ της παρ. 14.13 της υπ΄ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019
(Β΄ 3520) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός της σχετικής
υποχρέωσης της δήλωσης μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2020 για
διάστημα εφαρμογής του ανωτέρω τρόπου εργασίας από 1/6/2020 έως και 14/6/2020
στο «ΕΝΤΥΠΟ 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, Π.Ν.Π. (68/Α΄/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ».
Β. Το έντυπο «ΕΝΤΥΠΟ 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, Π.Ν.Π. (Α΄ 68) ΜΕ ΡΗΤΡΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ»
παύει να ισχύει από την 11/7/2020.
3. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», προστίθεται περίπτωση
14.16 ως εξής:
«14.16. Σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), σύμφωνα με το
οποίο α) οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον
μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, δύνανται με τις σχετικώς προβλεπόμενες
προϋποθέσεις, 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, β) στους δε εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών
που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας
εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, που
αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται, οι ανωτέρω επιχειρήσειςεργοδότες που θα ενταχθούν στο μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” καλούνται, ανά μήνα
εκκινώντας από την 15/6/2020, να προαναγγείλουν το διάστημα για το μήνα για τον
οποίο θα κάνουν χρήση της ρύθμισης του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
καθώς και την κατηγορία στην οποία υπάγεται η επιχείρηση βάση του συγκεκριμένου
άρθρου στο ειδικό έντυπο “ΑΙΤΗΣΗ/ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»” δηλώνοντας επίσης στο ίδιο έντυπο κατά την Α΄
Φάση Υποβολής: α) τα στοιχεία της επιχείρησης-εργοδότη, β) το μήνα ένταξης στο
μηχανισμό γ) τα στοιχεία των εργαζομένων τους για τους οποίους προβαίνουν σε
μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, δ) το συμβατικό ωράριο
πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας/εβδομάδα), ε) το ωράριο
μειωμένης απασχόλησης/εβδομάδα.
Οι ίδιες ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να συμπληρώσουν στο Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ κατά τη Β΄ Φάση Υποβολής εντός των τριών πρώτων ημερών του
επόμενου μήνα από το μήνα ένταξης:
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α) Τις μηνιαίες μικτές αποδοχές των δηλωθέντων κατά την Α΄ Φάση εργαζομένων
με καθεστώς πλήρους απασχόλησης,
β) τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές των δηλωθέντων κατά την Α΄ Φάση εργαζομένων,
γ) τις καταβαλλόμενες αποδοχές κατά το μήνα ένταξής τους με βάση τις μειωμένες
ώρες εργασίας στους δηλωθέντες κατά την Α΄ Φάση εργαζομένους,
δ) τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ και την Τράπεζα πληρωμής μισθοδοσίας του
δικαιούχου-εργαζομένου.
Άρθρο δεύτερο
Συμπληρώνεται με το ακόλουθο έντυπο το παράρτημα της υπ΄ αρ.
40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως
εξής:
i) Προστίθεται ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”», ως εξής:

ΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΤΟΝ

(Ακολουθεί Έντυπο)
Άρθρο τρίτο
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ΄ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
----------.---------406. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ.
οικ.23103/478 της 13/14.6.2020 «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του
Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β΄ 2274)
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 «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» (Α΄ 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),
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2. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως ισχύει,
3. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
4. τα στοιχεία γ και ε της παρ. 1 του άρθρου 6 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.»),
5. το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98), όπως ισχύει και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
6. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει,
7. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,
9. το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄192) όπως ισχύει,
10. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
11. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
12. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
13. την υπ΄ αρ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
14. την υπ΄ αρ. 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄ 3520), όπως ισχύει,
15. την υπ΄ αρ. 23038/1287/12-6-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
16. την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα,
17. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ποσού
ύψους έως εννιακοσίων ενενήντα επτά εκατομμυρίων ευρώ (997.000.000,00€), η
οποία βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
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Tον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της
απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ως προς τον τρόπο, τη διαδικασία, τους όρους και
τις προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας
μέσω του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (εφεξής
Μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»), ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Άρθρο 1
Σκοπός και αντικείμενο του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
1. Σκοπός του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» είναι η παροχή στήριξης, με τη
μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους
επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη διατήρηση των θέσεων
εργασίας πλήρους απασχόλησης.
2. Στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δύνανται να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις
της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην
παρούσα.
3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν μονομερώς σε μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου
εργασίας έως του ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%) είτε για μέρος, είτε για το
σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες, για έναν ή
περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού.
4. Η μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της
σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις εργοδότες κάνουν
χρήση του Μηχανισμού.
5. Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων - εργοδοτών που εντάσσονται στον
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας
εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους που
αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται.
Άρθρο 2
Ένταξη εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
1. Στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι, οι
οποίοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά
την 30η Μαΐου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4690/2020, σε επιχειρήσεις εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφαλαίου και
κάνουν χρήση του Μηχανισμού.
Ο Μηχανισμός εφαρμόζεται και σε εποχιακά εργαζόμενους με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με δικαίωμα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε επιχειρήσεις - εργοδότες
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κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών
λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5
του παρόντος κεφαλαίου.
2. Ο Μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν εφαρμόζεται σε εργαζόμενους του
ευρύτερου δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005
(Α΄314).
3. Δεν εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εργαζόμενοι με συμβάσεις
εργασίας μερικής απασχόλησης καθώς και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις
εργασίας τελούν σε αναστολή.
Άρθρο 3
Ακυρότητα καταγγελιών συμβάσεων - Διατήρηση ονομαστικών μισθών
εργαζομένων
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και σε περίπτωση πραγματοποίησης 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 «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
Άρθρο 4
Ύψος οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας
1. Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων - εργοδοτών που εντάσσονται στον
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 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, λόγω της
ένταξής τους στον Μηχανισμό, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές των εργαζόμενων, συμπεριλαμβανομένης
της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, υπολείπονται του
καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά που
προκύπτει αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
3. Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και
του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής
ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και
καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
«Άρθρο 4Α
Καταβολή στους εργαζόμενους αναλογίας επιδόματος αδείας επί της οικονομικής
ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας
1. Η αναλογία του επιδόματος αδείας της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσης η
οποία καταβάλλεται στους εργαζόμενους, ανέρχεται, για κάθε μήνα ένταξης των
εργαζομένων στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντός του έτους 2020, σε 1/25 επί
184

της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας των δικαιούχων εργαζομένων,
όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσης.
2. Η καταβολή της αναλογίας του επιδόματος αδείας της παρ. 1 του παρόντος προς
τους δικαιούχους - εργαζόμενους πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η πληρωμή
στους δικαιούχους εργαζόμενους ολοκληρώνεται αυτοματοποιημένα κατόπιν
διασταύρωσης με τα στοιχεία που τηρούνται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», αναφορικά με το
χρονικό διάστημα υπαγωγής εκάστου μισθωτού στον μηχανισμό ενίσχυσης της
απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και τα καταβαλλόμενα ποσά της οικονομικής
ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας. Η αναλογία του επιδόματος αδείας πιστώνεται
απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) εκάστου μισθωτού, τηρουμένης της
διαδικασίας που προβλέπεται στο κεφάλαιο Β΄της παρούσης απόφασης».
Το άρθρο 4Α προστέθηκε με την απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και
Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 54462/1611 της
31/31.12.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 23103/478/2020 κοινής υπουργικής
απόφασης “Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της
απασχόλησης ‘ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ’” (Β΄2274)» (Β΄ 5892). Με το δε προτελευταίο εδ.
ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία οικ.23103/
478/2020 (Β΄2274) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.»
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Δικαίωμα ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 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 στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής:

Μήνας
Μηχανισμό

ένταξης

στον

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

Ιούνιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου
2020

Ιούλιος 2020

Άθροισμα
κύκλου
Απριλίου-Μαΐου 2020

εργασιών

Μαρτίου-

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα
κύκλου
εργασιών
Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020

Μαρτίου-
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Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε
περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:
i) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:

Μήνας
Μηχανισμό

ένταξης

στον

Κύκλος εργασιών αναφοράς

Ιούνιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου
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
Φεβρουαρίου
2020
πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4).

ii) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία:

Μήνας
Μηχανισμό
Ιούνιος 2020

ένταξης

στον

Κύκλος εργασιών αναφοράς
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
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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).

Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα ένταξης 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
Μηχανισμό
Ιούνιος 2020

ένταξης

στον

Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία
υπολογίζεται η μείωση κατά ποσοστό
τουλάχιστον 20%
Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων ΜαρτίουΑπριλίου 2020
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Ιούλιος 2020

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων ΜαρτίουΑπριλίου-Μαΐου 2020

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων ΜαρτίουΑπριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020

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

Μήνας
Μηχανισμό

ένταξης

στον

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 θετικών
ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει
δικαίωμα συμμετοχής.

Άρθρο 6
Διάρκεια οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας
1. Ως διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ορίζεται το χρονικό
διάστημα από 15/06/2020 έως 15/10/2020.
2. Οι επιχειρήσεις- εργοδότες μπορούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους.
3. Κατ΄ εξαίρεση:
α) επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
και έχουν Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά την 30η Μαΐου 2020, 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»,
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β) επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών
συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, όπως
προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και
γ) επιχειρήσεις – εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της
επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζόμενούς τους,
έχουν δικαίωμα ένταξης στον Μηχανισμό για έναν ή περισσότερους μήνες εντός
του χρονικού διαστήματος, 15/06/2020 έως και 31/12/2020.
Δικαίωμα ένταξης από 16/10/2020 έως και 31/12/2020 έχουν οι ανωτέρω
επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κατά τα οριζόμενα
στην παρ.1 του παρόντος.
Άρθρο 7
Διαδικασία ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Α. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ημερομηνία έναρξης ισχύος του οποίου είναι η 15/6/2020, για
έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του
Μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας, ακολουθούν την κάτωθι
διαδικασία:
Ι. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην ΑΑΔΕ για την έγκριση ένταξης στον
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
με την οποία δηλώνουν τα ακαθάριστα έσοδα τους σε σχέση με τον κύκλο εργασιών
αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
2. Τα οικονομικά-φορολογικά στοιχεία διασταυρώνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία και βεβαιώνει το δικαίωμα υπαγωγής της
επιχείρησης-εργοδότη στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος κεφαλαίου.
3. Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των
προϋποθέσεων ένταξης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κεφαλαίου, στον
Μηχανισμό, από την ΑΑΔΕ, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης
υποβολής της αίτησης/δήλωσης από τις επιχειρήσεις - εργοδότες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,
όπως προβλέπεται κατωτέρω, και κατόπιν της αποστολής των σχετικών αρχείων από
το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην ΑΑΔΕ.
4. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις-εργοδότες ενημερώνονται για την έγκριση ή την
απόρριψη της αίτησής τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από την ΑΑΔΕ.
5. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των επιχειρήσεων-εργοδοτών από την
ΑΑΔΕ, τότε η αίτηση/ δήλωση των επιχειρήσεων - εργοδοτών για την ένταξή τους
στον Μηχανισμό στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θεωρείται ως μη γενόμενη και οι επιχειρήσεις εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους που
απασχολήθηκαν με μειωμένο ωράριο.
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II. Υποβολή αίτησης/δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για ένταξη στον Μηχανισμό
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης στην ΑΑΔΕ,
υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο «Αίτηση/δήλωση ένταξης
στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με την οποία αιτούνται την
ένταξή τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», σε δύο φάσεις:
Α΄ ΦΑΣΗ:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και δηλώνουν τα
κάτωθι:
α. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, την υπαγωγή στις
εξαιρέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020, κ.λπ.).
β. Τον μήνα ένταξης στον Μηχανισμό καθώς και την κατηγορία που υπάγεται η
επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του κεφαλαίου Α΄.
γ. Τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης
την 30/5/2020, που θα ενταχθούν στον Μηχανισμό, τα στοιχεία των οποίων
αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
δ. Στην περίπτωση εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε
αναστολή, με την παρούσα αίτηση/δήλωση για την ένταξή τους στον Μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η αναστολή της σύμβασης εργασίας λογίζεται ως οριστικά
ανακληθείσα από τη δηλωθείσα ημερομηνία ένταξής τους στον Μηχανισμό και
εφεξής.
ε. Το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας ανά
εβδομάδα) των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
στ. Το ωράριο μειωμένης απασχόλησης ανά εβδομάδα, για κάθε εργαζόμενο, το
οποίο προγραμματίζεται και δηλώνεται για μία ή περισσότερες εβδομάδες εντός του
μήνα ένταξης στον Μηχανισμό.
Σε κάθε περίπτωση υφίσταται η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί εκ των
προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για το
σύνολο του προσωπικού του, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων που
εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,
συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Ε4:
Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου.
Β΄ ΦΑΣΗ:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, για τον υπολογισμό του ποσού της οικονομικής
ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας στους δικαιούχους εργαζόμενους, για κάθε μήνα
εφαρμογής του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», υποχρεούνται να υποβάλλουν
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υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός των τριών πρώτων ημερών του επόμενου
μήνα, με την οποία δηλώνουν:
α. Τις μηνιαίες δηλωθείσες μικτές αποδοχές του εργαζόμενου με καθεστώς πλήρους
απασχόλησης, καθώς και τις αντίστοιχες μηνιαίες καθαρές αποδοχές του,
β. Τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο, κατά το μήνα ένταξής του στον
Μηχανισμό με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας και
γ. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και την Τράπεζα πληρωμής της
μισθοδοσίας του εργαζόμενου που θα ενταχθεί στον Μηχανισμό.
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
1. Κατ' εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή του Μηχανισμού η διαδικασία ένταξης
στον Μηχανισμό, όπως περιγράφεται στο παρόν, αφορά στο χρονικό διάστημα
15/6/2020-30/6/2020.
2. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση/αίτηση ένταξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ υποβάλλεται εκ
των προτέρων και το αργότερο πριν την εφαρμογή του νέου μειωμένου ωραρίου
εργασίας.
Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας
Η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας του δικαιούχου εργαζόμενου, η
οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% επί των μειωμένων καθαρών αποδοχών του που
αντιστοιχούν στις ώρες που δεν παρέχει εργασία, λόγω της ένταξής του στον
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε
επόμενου μήνα εφαρμογής του Μηχανισμού.
Άρθρο 9
Έλεγχος- επιβολή κυρώσεων
Για την αποτελεσματική παρακολούθηση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
διενεργούνται έλεγχοι στις επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν ενταχθεί στον
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για παραβάσεις των όρων και
προϋποθέσεων του Μηχανισμού.
Άρθρο 10
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. 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 για όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες και τους εργαζόμενους που
έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
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2. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επιχειρήσεωνεργοδοτών και των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» είναι η ενίσχυση της απασχόλησης μέσω καταβολής οικονομικής
ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η
πανδημία του COVID-19. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι
το στοιχείο ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με το στοιχείο γ της
παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ.
3. Τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρήσεων-εργοδοτών και των εργαζομένων που
εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δύνανται να κοινοποιούνται σε ή να
αντλούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του ΣΕΠΕ, του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και του ΕΤΕΑΕΠ, για την
αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνει τα κατάλληλα
μέτρα για να παρέχει στις επιχειρήσεις-εργοδότες και στους εργαζόμενους που
εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ενημέρωση σχετικά με την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά τους σε
σχέση με αυτήν, σε κάθε περίπτωση πριν ή κατά τη συλλογή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
1. Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας,
όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται με πίστωση
του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου - εργαζομένου. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού
λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο
λογαριασμός και το ποσό της καταβολής.
2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την
εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται.
Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων,
το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή
πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο
διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από
εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η
μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
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4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της
Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό
Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση με τη
μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των
τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων εργαζομένων. Η ανωτέρω εντολή
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ
Α.Ε.
5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με
ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό
πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για
τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» προκειμένου να συμπεριληφθούν
στην επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας η ειδική
εντολή πληρωμής της παραγράφου 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται
με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας Και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες
τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι και
ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
Άρθρο 2
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα
φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής
ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως
λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του
νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν άλλως ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις της παρούσας.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
----------.----------
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407. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 131 της 13/14.6.2020 «Διαδικασία υποβολής
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄ 2276)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «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), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο 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» (Α΄ 84)
και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ιδίως του στοιχείου β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 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 (ΕΕ L351/1 της 24-12-2013).
4. Τον Κανονισμό (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 (ΕΕ L 187/26-6-2014).
5. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) C(2020) 1863/19-03-2020
«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί
η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και
4172/2013» (Α΄ 107).
7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως
ισχύει.
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
10. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
11. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
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12. 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)
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
13. Την υπ΄ αρ. Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
14. Την υπ΄ αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
15. Την υπ΄ αρ. 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
16. Την υπ΄ αρ. 1076/02-04-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση
του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
(Β΄ 1135).
17. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που
πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
18. Την υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ130/12-06-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων εσόδων
1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής υποβάλλουν
εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τίτλο:
«myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι κάτωθι
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19:
α) οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και
β) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των
ατομικών, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και
λειτουργούν νομίμως και με εξαίρεση τις ακόλουθες:
αα) ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση
εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020, οι οποίες δε διαθέτουν φορολογική
ταμειακή μηχανή,
ββ) επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000)
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020,
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γγ) επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως
αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ
ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ΄ όλη την περίοδο αυτή.
Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση
η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας
(ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για
την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων
προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
«2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της
προηγούμενης παραγράφου οι οποίες:
α) Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του
Κανονισμού υπ΄ αρ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους
προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την
έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση
ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την αίρεση
υιοθέτησης του σχεδίου τρίτης τροποποίησης του Προσωρινού Πλαισίου και υπό την
προϋπόθεση ότι:
αα) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και
ββ) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το
δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης
και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
β) Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού υπ΄ αρ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1
της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο
όριο, για την τριετία 2018-2020.
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 1 της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ138 της
22/22.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία υποβολής
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο και Μάιο 2020”» (Β΄ 2488).
3.
Οι
ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις
«myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία:

υποβάλλουν

στην

πλατφόρμα

Α. Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάιο 2020.
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ
(κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.
β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων
ΦΠΑ, συμπληρώνουν:
βα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,
ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του
φορολογικού έτους 2019,
βγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
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Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3,
μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585
(διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της
επιχείρησης.
Επιπροσθέτως, προ-συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει
των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.
Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δε δύνανται να τροποποιούνται από την
επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους.
Β. Για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως
τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα
ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, από την τρίτη (3η) μέχρι τη δέκατη
(10η) ημέρα του επόμενου μήνα.
Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από
τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν
αυτές υποβληθούν.
4. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των
προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην
πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή
αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά,
αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων
περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.
5. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η
είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.
6. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η
επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην
επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων
στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων
χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης.
Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση
λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του
TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το
αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.
«7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται
στην πλατφόρμα έως την 26η Ιουνίου 2020.»
Η παρ. 7 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 1 της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ138 της
22/22.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία υποβολής
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο και Μάιο 2020”» (Β΄ 2488).
8. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί
οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.
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9. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η
διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους
της ενίσχυσης.
Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση, η οποία θα
εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------408. 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
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857 της 13/14.6.2020 «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΄ 2277)
(Καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 26 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992/2020
«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΄ 2401), κατωτ. αριθ.
428, από την έναρξη ισχύος αυτής)
----------.---------409. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 22043 /Δ1.7451 της 11/14.6.2020 «Τροποποίηση της
υπ΄αρ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β΄3520) «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2278)
Για περαιτέρω τροποποιήσεις της ίδιας άνω υ.α. 40331/Δ1.13521/2019, βλ.
σχόλια υπό την υ.α. 12338/Δ1.4372 της 12/13.3.2020 «Τροποποίηση της
40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (B΄ 854), ανωτ. αριθ. 31.
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Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου δεκάτου ενάτου της από 30-3-2020 πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 75) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4684/2020 (Α΄86).
2. Το άρθρο δωδέκατο της από 1-5-2020 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.», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α΄104).
3. Το άρθρο ένατο παρ. 1, 2, 3, και το άρθρο δέκατο παρ. 1, 2, 4, το άρθρο ενδέκατο
υποπαρ. 2Α, 2Γ και το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. 2Ε, καθώς και το άρθρο δεύτερο
της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) «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», η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83).
4. Το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β΄, παρ. 2, παρ. 3 περ. α και περ. στ΄ της από 11-3-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α΄76).
5. Το άρθρο δέκατο τρίτο παρ. 1, 2, 4 της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α΄76).
6. Το άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α΄212).
7. Την υπ΄ αρ. 21036/1737/2-6-2020 (Β΄2141) κοινή απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός
επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του
επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και
διαδικασία πληρωμής του».
8. Την υπ΄ αρ. 14556/448/7-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1208) «Παράταση
της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς
την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της
από 11-3-2020 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 ισχύει.
9. Την υπ΄ αρ. Α. 1053/2020 απόφαση (Β΄ 949) Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π.
(Α΄ 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του», όπως ισχύει.
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10. Την υπ΄ αρ. Α. 1054/2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 950)
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π.
(Α΄ 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του».
11. Την υπ΄αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 (Β΄915/17-3-2020) «Επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18-3-2020 έως και 31-3-2020, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
12. Την υπ΄αρ. 12998/232/23-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄1078) «Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον eΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει
ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας
δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως
ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19».
13. Το άρθρο 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).
14. Το άρθρο 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές
Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις,
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73) και ιδίως
την παρ. 2.
15. Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της
επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄79), όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του από το άρθρο 214 του ν. 4635/2019 (Α΄167).
16. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 27 του π.δ. 246/2006 «Γενικός Κανονισμός
Προσωπικού των ΚΤ.Ε.Λ. Α.Ε. και των ΚΤ.Ε.Λ. του ν. 2963/2007» (Α΄ 261).
17. Την παρ. 2 του άρθρου 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).
18. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
19. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
20. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α΄123).
21. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων (και ιδίως
άρθρο 5 και 7 του α.ν. 547/1937 (Α΄98), άρθρο 3 του β.δ. 28-1/4-2-1938 (Α΄35),
άρθρο 3 του β.δ. 14-8/8-9-1950 (Α΄202), άρθρο 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (Α΄95),
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άρθρο 18 του π.δ. 8-4/1932 (Α΄114), άρθρο 12 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄235), και τις υπ'
αρ. υπουργική απόφαση 6958/13-2-1960 (Β΄ 96), 63323/29-9-1961, (Β΄350),
39431/6-6-1961 (Β΄234) και 65982/13-1-1966 (Β΄600)).
23. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (Α΄ 179) και ιδίως τα
άρθρα 8 και 26 παρ. 9 περ. στ΄ υποπερ. αα' και ββ', σε συνδυασμό με το άρθρο 20
παρ. 1 και παρ. 2 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89).
24. Το άρθρο 5 παρ. 2 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της
αγοράς εργασίας» (Α΄299).
25. Το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων» (Α΄98).
26. Το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
27. Την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργηση του Ταμείου
Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση
του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ν. 2640/1998
«Δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄
206).
28. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137) και τον
Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L 119/4-5-2016, σελ.
1-88).
29. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).
30. Την. παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των
δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και
ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268).
31. Το άρθρο 6 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης
και της λειτουργίας του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), σε συνδυασμό με το άρθ.
38 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137).
32. Το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση
της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
33. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 138).
34. Τα άρθρα 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 170).
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35. Το άρθρο 31, την παρ. 1 του άρθρου 32 και την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν.
4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
36. Τις υποπαρ. ΙΑ. 11 έως ΙΑ. 14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Εγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016» (Α΄ 222).
37. Την υποπαρ. ΙΔ.1 και την υποπαρ. ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄
107).
38. Το άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην
Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88).
39. Το άρθρο 13 του π.δ. της 27.6/4.7.32 «Περί Κωδικοποιήσεως και
συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» (Α΄ 212) σε συνδυασμό με
το άρθρο 13 παρ. 1-7 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235).
40. Την οικ. 51524/1262/7-11-2019 (Β΄ 4173) απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
41. Την υπ' αρ. 51266/2955/1-12-1975 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης
«Περί καθορισμού των ωρών εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων
αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β΄ 1458), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τις υπ' αρ. 989/1-9-1980 (Β΄ 905) και υπ' αρ. 128/21-1-1986 (Β΄ 73) αποφάσεις του
Υπουργού Εργασίας.
42. Την με υπ΄ αρ. Ε5/1303/3-3-1986 απόφαση των Υφυπουργών Υγείας Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ασφάλιση
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» (Β΄ 168).
43. Την με υπ΄ αρ. Ε5/1797/20-3-1986 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών
απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 183).
44. Την με υπ΄αρ. Ε5/4825/16-6-1986 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης
και απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β΄453).
45. Την με υπ΄ αρ. 2025805/2917/0022/22-4-1993 απόφαση των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού,
Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας, Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση της κοινής
υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι), που
πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.ΤΑ. και
λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα»
(Β΄307).
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46. Την με υπ΄ αρ. 16802/667/27-8-2010 απόφαση των Υπουργών Παιδείας Δια
Βίου Μάθησης, Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών
και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και
φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 1345).
47. Την με υπ΄ αρ. 139931/Κ1/8-9-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ» (Β΄ 1953).
48. Την με υπ΄ αρ. 26385/16-2-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», (Β΄
491), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 60615/Δ4/7-4-2017 (Β΄1441) και
Φ4/117002/Δ4/ 11-7-2018 (Β΄ 2784) όμοιες.
49. Την με υπ΄ αρ. Kl/118932/13-7-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και
ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕ.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Σ.Ε.Κ)» (Β΄ 2440), όπως τροποποιήθηκε με τη με υπ΄ αρ. Kl/85151/2019 όμοια της
(Β΄ 2117).
50. Την με υπ΄ αρ. Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας
«Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 4191), όπως τροποποιήθηκε με την
Φ7/35243/Δ4/6-3-2019 όμοιά της (Β΄ 866).
51. Τη με υπ΄ αρ. 17008/307/12-4-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότηση της
Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών Σχολών
(ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς
του Δημοσίου Τομέα, στους Ο ΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε
συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της
Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β΄ 1340).
52. Το άρθρο 5 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια
και άλλες διατάξεις».
53. Το άρθρο 4 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2006 και
2007, με την οποία η χώρα μας ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Συμφωνία - Πλαίσιο για
την τηλεργασία (Προσάρτημα Β).
54. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
55. Την υπ΄ αρ. υπουργική απόφαση 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β΄3520)
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
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Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 44568/Δ1.14795/ 7-102019 (Β΄3751), υπ΄ αρ. 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β΄4293), υπ΄ αρ.
12338/Δ1.4372/12-3-2020 (Β΄854), υπ΄ αρ. 13031/Δ1.4551/23-3-2020 (Β΄994), υπ΄
αρ. 13272/ Δ1.4607/30-3-2020 (Β΄1131), υπ΄ αρ. 13564/Δ1.4770/ 30-3-2020
(Β΄1161), υπ΄ αρ. 14638/Δ1. 4991/9-4-2020 (Β΄1424), υπ΄ αρ. 17239/Δ1.5936/4-52020 (Β΄1695) υπουργική απόφαση και ισχύει.
56. Την αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε
αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των
εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα
νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, όπως αυτή προκύπτει από την ΠΝΠ
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με την οποία
ανεστάλη κατ' ουσίαν η λειτουργία των ακόλουθων εντύπων του ΠΣ Εργάνη: Ε4
Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8 Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής
απασχόλησης, Ε12-е-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού
επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
57. Τη θέσπιση μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες,
των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.
58. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση
και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
59. Την υποχρέωση λήψης των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε
όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται.
60. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Τροποποιείται η υπ΄ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520) απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
1. Τροποποιείται η περίπτωση 1 του άρθρου 10 «Υποστήριξη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ»,
ως εξής:
«10.1 Στις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και στις Κεντρικές Υπηρεσίες και τις Περιφερειακές
Διευθύνσεις του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ λειτουργούν ομάδες υποστήριξης του ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ οι οποίες αποτελούνται από:
α) δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
β) πέντε (5) υπαλλήλους (Επιθεωρητές Εργασίας) από την Κεντρική Υπηρεσία του
Σ.ΕΠ.Ε., εκ των οποίων τέσσερις (4) από τις Διευθύνσεις Προγραμματισμού και
Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Υποστήριξης και έναν (1) από
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την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία,
γ) δυο (2) Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων από κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
δ) τρεις (3) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης και δύο (2) τουλάχιστον
διοικητικούς υπαλλήλους από κάθε άλλη αρμόδια Διεύθυνση της Διοίκησης του
ΟΑΕΔ,
ε) δύο (2) υπαλλήλους διοικητικούς ή/και πληροφορικής από κάθε Περιφερειακή
Διεύθυνση του ΟΑΕΔ.».
2. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», προστίθεται περίπτωση
14.15 ως εξής: «14.15. Σε εφαρμογή του άρθρου δεκάτου ενάτου της από 30.03.2020
ΠΝΠ (Α΄75), του άρθρου 1 και της παρ. 3 του άρθρου 2 της κοινής απόφασης υπ΄ αρ.
21036/1737/2-6-2020 (Β΄2141) για την πληρωμή προς τους εργοδότες του
επιδόματος εορτών Πάσχα για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, οι
εργοδότες υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1/7/2020 έως 20/7/2020 το έντυπο
«Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους
2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός», δηλώνοντας όλα τα
απαραίτητα στοιχεία, ήτοι τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του τραπεζικού
τους λογαριασμού (IBAN), τα στοιχεία των εργαζομένων τους, καθώς και το ποσό
του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες
εργοδοτικές εισφορές) που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της
εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού και το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό
προϋπολογισμό».
Η περ. 14.15 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο πρώτο της απ. Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 27759/Δ1.9161 της 8/9.7.2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 “Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)”
(Β΄3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2780). Με το δε άρθρο δεύτερο ορίστηκε ότι:
«Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520) απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.»
Άρθρο δεύτερο
Συμπληρώνεται με το ακόλουθο έντυπο το παράρτημα της υπ΄ αρ.
40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως
εξής:
i) Προστίθεται ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το
επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός
προϋπολογισμός», ως εξής:
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(Ακολουθεί Έντυπο)
Άρθρο τρίτο
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520) απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
----------.---------410. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36811 της
14/14.6.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με
Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού
COVID-19, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020» (Β΄
2279)
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. δ' της παρ. 2 και της περ. β' της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76),
β. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148),
γ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α'
151),
δ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α' 26),
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.20042/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του
μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο
Βασίλειο προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 989), όπως
αυτή παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.25139/14.4.2020 όμοια απόφαση των
Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, έως τις 15.5.2020 και ώρα 15.00 (Β' 1420) και την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.
οικ.30341/15.5.2020 όμοια απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έως τις 31.5.2020 και ώρα
15.00 (Β΄ 1849) και παρατάθηκε, εκ νέου, με την υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.33471/31.5.2020 όμοια απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και
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Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έως τις 15.6.2020 και ώρα
15.00 (Β΄ 2091).
3. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος
που καθιστά αναγκαίο τον εκ νέου προσωρινό περιορισμό συνδέσεων με την Τουρκία
και το Ηνωμένο Βασίλειο, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19.
4. Την από 12.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπ' αρ. Β1α/οικ.36782/13.6.2020 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:
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων
από την Τουρκία, των θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη
χώρα αυτή, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική
Επικράτεια από την Τουρκία, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας
υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική
Επικράτεια, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 30.6.2020, σύμφωνα με
την από 12.6.2020 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 διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ακόμη και αν
ως προς τους οδηγούς τους δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. (α),
γ) τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία,
δ) την είσοδο προσώπων, μέσω των χερσαίων συνόρων, για απολύτως αναγκαίες
επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα.
2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων
από το Ηνωμένο Βασίλειο, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας
από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια,
για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 30.6.2020, σύμφωνα με την από
12.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19.
ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Σε κάθε περίπτωση, σε πρόσωπα που προέρχονται από τις χώρες του πρώτου
άρθρου και εξαιρούνται ή δεν καταλαμβάνονται από την εφαρμογή της παρούσας,
είναι δυνατόν να εφαρμόζονται τα μέτρα των περιπτώσεων (β), (γ) και (ε) της παρ. 2
του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου.
2. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος
επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις χώρες του πρώτου άρθρου.
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----------.---------411. 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. 36855 της 14/14.6.2020 «Επιβολή του μέτρου του υποχρεωτικού
ιατρικού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται
στη χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 2281)
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
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).
ι) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α΄ 26).
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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 τις 15.5.2020 και ώρα 12.00 και παρατάθηκε
εκ νέου με την υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ.30343/14.5.2020 όμοια κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 1850) έως και τις 31.5.2020 και ώρα 12.00.
3. Την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33470/31.5.2020 κοινή απόφαση 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)», όπως αυτή
συμπληρώθηκε με την υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 34086/2.6.2020 όμοια κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και
μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2115).
4. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος
προστασίας της δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, λαμβανομένων υπόψη όμως των σημερινών επιδημιολογικών και λοιπών
δεδομένων.
5. Την από 12.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την υπ' αρ. Β1/οικ.36854/13.6.2020 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 πρώτο
1. Την υποβολή σε καθολικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο και σε προσωρινό
περιορισμό για μία (1) ημέρα από την άφιξή τους σε τόπο της επιλογής τους στις
πόλεις των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης, των προσώπων που εισέρχονται στη χώρα
από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής της Λίστας Α υψηλού κινδύνου που
δημοσιοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας [EASA]
(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 εκ των προβλεπόμενων χώρων της περ. ε'
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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).
2. Την υποβολή σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο στη βάση
υγειονομικού αλγορίθμου των προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από
οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής της Λίστας Β χαμηλού κινδύνου που
δημοσιοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας [EASA]
(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.
3. Ο κατ' οίκον περιορισμός των παρ. 1 και 2 ανέρχεται σε δεκατέσσερις (14)
ημέρες στις περιπτώσεις ανίχνευσης θετικού δείγματος κορωνοϊού COVID-19 κατά
την υποβολή των εισερχομένων σε εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο.
4. Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα
κατά το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020.
5. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα συμπληρώνουν με την άφιξή τους συγκεκριμένη
ηλεκτρονική πλατφόρμα PLF (Passenger Load Factor) με τα στοιχεία επαφής τους
στην Ελλάδα. Τα πρόσωπα που στερούνται κατοικίας στην Ελλάδα υποχρεούνται να
παραμένουν, είτε στην πόλη των Αθηνών είτε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, για το
χρονικό διάστημα των παρ. 1 και 3, στον τόπο της προσωρινής διαμονής τους, όπως
οικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου ή ξενοδοχείο, εκτός αν παραμένουν 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, τηρούμενης σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.
6. Οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της παρ. 3 είναι δυνατόν να ζητούν από
τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2, κατά την είσοδό τους στη χώρα, τη διεύθυνση στην
οποία θα παραμείνουν κατ' εφαρμογή της παρούσας.
7. 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. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο της
παρούσας.
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2. 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. 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.
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.
----------.---------412. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ‐
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36808 της
14/14.6.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με
το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από
τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID‐19» (Β΄ 2283)
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. δ΄ της παρ. 2 και της περ. β΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
β. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
γ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151),
δ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α΄ 26),
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.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).
3. 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
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πλοίων αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19, έως και
τις 15.5.2020 και ώρα 15.00» (Β΄ 1421).
4. 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
και παρατάθηκε εκ νέου με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27822/3.5.2020 (Β΄ 1650) όμοια
απόφαση.
5. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30341/15.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του
μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου
πλοίων αναψυχής έως και τις 31.5.2020 και ώρα 15.00, προς περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19» (Β΄ 1860), όπως αυτή παρατάθηκε με την υπ΄
αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33473/31.5.2020 (Β΄ 2092) όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
6. 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 COVID‐19. Λαμβανομένων όμως υπόψη των σημερινών επιδημιολογικών
δεδομένων.
7. Τις από 24.4.2020 και 12.6.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID‐19.
8. Την υπ' αρ. Β1α/οικ.36784/13.6.2020 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 Πρώτο
1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών συνδέσεων με την Αλβανία
ως προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος», για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας
από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια.
2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των θαλασσίων, 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, καθώς 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,
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δ) την είσοδο προσώπων, μέσω των χερσαίων συνόρων, για απολύτως αναγκαίες
επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα.
3. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών συνδέσεων με τη Βόρεια
Μακεδονία ως προς τα αεροδρόμια της χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας
υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική
Επικράτεια.
4. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των 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,
καθώς 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,
γ) την είσοδο προσώπων για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που
αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα,
δ) την είσοδο οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής προερχόμενων από το Κόσοβο
που μέσω της Βόρειας Μακεδονίας εισέρχονται στην Επικράτεια για νοσηλεία των
μεταφερόμενων ασθενών, οι οποίοι ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή
διοικητικό προσωπικό κρατών μελών της ΕΕ και της EULEX στο Κόσοβο, καθώς και
των μελών των οικογενειών αυτών, σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
5. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών συνδέσεων με την Ιταλία ως
προς τα αεροδρόμια της χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος
Βενιζέλος», για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την
περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια.
6. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των 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.
7. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών συνδέσεων με την Ισπανία
ως προς τα αεροδρόμια της χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος», για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας
από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια.
8. Οι παρ. 1 έως 7 έχουν ισχύ από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020.
Άρθρο Δεύτερο
1. Σε κάθε περίπτωση, σε πρόσωπα που προέρχονται από τις χώρες του πρώτου
άρθρου και εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας, είναι δυνατόν να
εφαρμόζονται τα μέτρα των περ. (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).
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2. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος
επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις χώρες του πρώτου άρθρου.
Άρθρο Τρίτο
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 προέρχονται από κράτη,
για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα ή από την Ιταλία,
επιτρέπεται, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, ο κατάπλους τους
αποκλειστικά:
(α) σε λιμάνια και μαρίνες της ηπειρωτικής Ελλάδας και
(β) σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα
πιστοποιητικά του ναυπηγείου. Μετά την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται
ο απόπλους του πλοίου, κενού επιβατών, για λιμάνι ή μαρίνα της ηπειρωτικής
Ελλάδας. Ο περιορισμός αυτός καταλαμβάνει πλοία τα οποία είτε βρίσκονται ήδη
είτε έχουν αποπλεύσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα από ναυπηγεία.».
Η παρ. 2,
-που είχε αντικατασταθεί από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών ΥγείαςΥποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 37666 της 16/16.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.36808/14.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή
του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του
κατάπλου πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως
και τις 30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”
(Β΄ 2283)» (Β΄ 2379),
-αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ.
Υπουργών Υγείας-Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38426 της 18/18.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄
αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36808/14.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή
του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του
κατάπλου πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως
και τις 30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”
(Β΄ 2283)» (Β΄ 2419). Με την δε παρ. 2 του ίδιου άρθρου μόνου ορίστηκε ότι :
«Η υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.37666/16.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Β΄ 2379), καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.».
3. Μετά τον κατάπλου των πλοίων στον λιμένα ή στη μαρίνα, κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 2, απαγορεύεται η μετακίνησή τους εντός της ελληνικής Επικράτειας. Οι
Πλοίαρχοι/Κυβερνήτες, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων
καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες,
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προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων που παραμένουν
σε μακροχρόνιο ελλιμενισμό σε λιμένες (ΕΕ και ΕΟΧ) κατά τη διάρκεια της
πανδημίας COVID‐19, καθώς και με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους
φορείς εκμετάλλευσης πλοίων για τον κατάπλου πλοίων στα πλαίσια επισκευών σε
ελληνικά ναυπηγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID‐19, οι οποίες
βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (https:// www.ynanp.gr/el/).
4. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα
προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή
προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19.
5. Για τα κρουαζιερόπλοια εξακολουθούν να ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα της
παρ. 1.
6. Οι περιορισμοί του παρόντος ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως
και 30.6.2020.
----------.---------413. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Αριθμ. 10714 της 29.5/15.6.2020
«Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και
εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας, για το προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και το με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικό του Δήμου Γαλατσίου, για το Β΄
εξάμηνο έτους 2020» (Β΄ 2322)
----------.---------414. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. 31845/8413 της 29.5/15.6.2020 «Συμπλήρωση της υπ΄ αρ.
125776/31641/ 13-12-2020 απόφασης περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου
λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων» (Β΄ 2323)
----------.---------415. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. 31845/8413 της 29.5/15.6.2020 «Συμπλήρωση της υπ΄ αρ.
125776/31641/ 13-12-2020 απόφασης περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου
λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων» (Β΄ 2323)
----------.----------
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416. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. 3009/2/175-α΄ της 5/15.6.2020 «Παράταση ισχύος αδειών
κατοχής σκοπευτικών όπλων» (Β΄ 2336)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.
2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες,
εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147), όπως ισχύουν.
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 π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄ 4).
5. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 80/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).
6. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ/οικ.34439/3.6.2020 κοινής απόφασης 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 5.6.2020 έως και
14.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2146).
7. Την υπ΄ αρ. 8000/1/2020/55-β΄/05.06.2020 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)), από την οποία
προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του
προϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) των ειδικών φορέων του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της υποπερ. α΄ της περ. 5 της παρ. 1 του άρθρου
5 της υπ΄ αρ. 3009/2/ 23-α΄/14.09.1994 απόφασης (Β΄ 696), όπως ισχύει, διάρκεια
ισχύος αδειών κατοχής σκοπευτικών όπλων, που λήγουν ή έληξαν εντός του χρόνου
λήψης μέτρων αποτροπής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τα οποία
απαγορευόταν η διεξαγωγή σκοπευτικών αγώνων, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες
μετά την ημερομηνία επανέναρξης των αγώνων σκοποβολής.
Άρθρο 2
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Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------417. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2122.7-3/32405/2020 της 1/16.6.2020 «Διάθεση ενός
κατασχεμένου οχήματος στο Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. για κάλυψη αναγκών του» (Β΄ 2340)
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),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
δ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) σε ό,τι αφορά στην ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και τη μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής.
ε) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α' 26), όπως ισχύει.
2. Την από 27-05-2020 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
3. Την από 18-11-2019 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. 1019/19-05-2020 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Βορείου Αιγαίου.
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.
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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

Κατασκευαστής-μοντέλο

BMW316i

Κυβισμός

1.796cc

Αριθμός πλαισίου

WBAAY31010KP04772

Αριθμός αναγνώρισης κινητήρα

Ανεξακρίβωτος

Χρώμα

Γκρι

Έτος κατασκευής

2002

Καύσιμο

Βενζίνη Αμόλυβδη

Τόπος φύλαξης

ΚΛ Μυτιλήνης

Κατάσταση μέσου

Πολύ καλή

Λοιπός εξοπλισμός

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

Θέσεις επιβατών

Πέντε (05)

Διανυθέντα χλμ.

133.779

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
----------.---------418. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2122.7-3/32403/2020 της 1/16.6.2020 «Διάθεση ενός
κατασχεμένου οχήματος στο Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ για κάλυψη αναγκών του» (Β΄ 2340)
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 άρθρου 13 του ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (Α' 72).
γ) Το 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),
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
δ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114)σε ό,τι αφορά στην ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και τη μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής.
ε) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α' 26), όπως ισχύει.
2. Την από 29-05-2020 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
3. Την από 28-02-2019 Έκθεση κατάσχεσης, στο πλαίσιο της διενεργούμενης
προανάκρισης για παράβαση των διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας» (Α' 265), όπως ισχύει.
4. Το υπ΄ αρ. 2215/19-05-2020 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας.
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

Κατασκευαστής-μοντέλο

SUZUKI GRAND VITARA

Κυβισμός

2.393cc

Αριθμός πλαισίου

JSAJTDA4V00115328
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Αριθμός αναγνώρισης κινητήρα

J24B

Χρώμα

Γκρι

Έτος κατασκευής

2009

Καύσιμο

Βενζίνη Αμόλυβδη

Τόπος φύλαξης

ΚΛ Χαλκίδας

Κατάσταση μέσου

Καλή

Λοιπός εξοπλισμός

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

Θέσεις επιβατών

Πέντε (05)

Διανυθέντα χλμ.

Αδιευκρίνιστα

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
----------.---------419. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. 23307 της 5/16.6.2020
«Ορισμός τόπου συνεδρίασης του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών» (Β΄ 2361)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 18 παρ. 1, 2 τελευταίο εδάφιο και 3 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988
(Α' 35) και 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 (Α' 98).
2. Το π.δ. 83/9.7.2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το υπ΄ αρ. 49/22.5.2020 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών, από το οποίο
προκύπτει ότι, λόγω ανεπαρκούς κτηριακής υποδομής, υπάρχει αντικειμενική
αδυναμία πραγματοποίησης των συνεδριάσεών του, τηρουμένων των προβλεπόμενων
μέτρων διασφάλισης της δημόσιας υγείας για τον COVID-19 και ζητείται να οριστεί
ως τόπος συνεδριάσεών του το ακροατήριο του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών.
4. Το υπ΄ αρ. 19/22.5.2020 έγγραφο του Προέδρου του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών,
από το οποίο προκύπτει η παραχώρηση μίας εκ των δύο αιθουσών των ακροατηρίων
του για τις συνεδριάσεις του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών.
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε από 1.6.2020 και για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο για την εφαρμογή
των προβλεπόμενων μέτρων διασφάλισης της δημόσιας υγείας για τον COVID-19, ως
τόπο συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών μία εκ των δύο αιθουσών των
ακροατηρίων του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών.
Η παρούσα πράξη παρακαλούμε όπως γνωστοποιηθεί και με κοινοποίηση στους
δικηγορικούς συλλόγους της περιφέρειας του δικαστηρίου και με επικόλλησή της
στην είσοδο του δικαστικού καταστήματος.
----------.---------420. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1131 της 1/16.6.2020 «Παράταση αναστολής της
εκπαιδευτικής λειτουργίας (με φυσική παρουσία) της Φορολογικής και
Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε. έως και τις 30.6.2020» (Β΄ 2364)
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄
76).
β) Την υπ΄ αρ. 59181/Ζ1/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των
προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, την 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).
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΄ αρ. 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:
Η παροχή εκπαιδευτικού έργου στην Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της
Α.Α.Δ.Ε. πραγματοποιείται αποκλειστικά με την χρήση μέσων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) έως 30.6.2020. Από τα ως άνω εξαιρούνται
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οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες της Ακαδημίας, καθώς και η υλοποίηση της
πρακτικής άσκησης στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.
----------.---------421. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2231.2-13/35373/2020 της 11/16.6.2020 «Τροποποίηση
Κανονισμών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για την ολοκλήρωση του
τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους» (Β΄ 2368)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 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…..» (Α΄ 114).
γ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
δ) Του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της Ναυτικής Εκπαίδευσης,
μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Της υπ΄ αρ. 2231.2-13/22758/2020/10-04-2020 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «Παροχή εξ αποστάσεως Ναυτικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού/Πλοιάρχων-Μηχανικών» (Β΄
1345).
στ) Της υπ΄ αρ. Μ 3615.3/03/00/27-10-2000 απόφασης Υπουργών Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση Κανονισμού Σπουδών
Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π-Μ) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
(Κ.Σ./ΑΕΝ)» (Β΄ 1393), όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε και ισχύει.
ζ) Της υπ΄ αρ. 2231.2-13/39590/2019/29-05-2019 απόφασης Υπουργών Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση του
Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ)» (Β΄ 2028).
η) Της υπ΄ αρ. 2231.2-13/42286/2019/06-06-2019 απόφασης Υπουργών Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής«Έγκριση του
Εσωτερικού Κανονισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Σ./Α.Ε.Ν.)» (B΄
2240).
θ) Της υπ΄ αρ. Μ 3615.1/01/13/09-09-2013 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου «Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/Π-Μ» (Β΄ 2303).
ι) Της υπ΄ αρ. 2231.2-9/42341/2019/07-06-2019 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου «Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
Πλοιάρχων και Μηχανικών Π-Μ» (Β΄ 2321).
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ια) Της υπ΄ αρ. 2231.2-13/53485/2018/13-07-2018 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανονισμός Σπουδών του ειδικού τμήματος υποψηφίων
Πλοιάρχων Γ΄ Τάξης, Κυβερνητών Β΄ή Γ΄ Τάξης και Μηχανικών Γ΄ Τάξης και
Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και αποφοίτους ΕΠΑΛ-ΙΕΚ σύμφωνα
με το άρθρο 16 του π.δ. 141/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» (Β΄ 3330).
2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 2231.2-13/22758/2020/ 10-04-2020 απόφαση Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής«Παροχή εξ αποστάσεως Ναυτικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού/ΠλοιάρχωνΜηχανικών» (Β΄ 1345), η εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών στις
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και στα Ειδικά Τμήματα που
λειτουργούν στις Α.Ε.Ν., από 13-04-2020 παρέχεται με εξ αποστάσεως διδασκαλία
με την μορφή της σύγχρονης ή και της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για όσο διάστημα
διαρκεί η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική
παρουσία.
2. Με την επιφύλαξη νεότερων εξελίξεων αναφορικά με τον κορωνοϊό Covid-19 και
με δεδομένη την ανάγκη ολοκλήρωσης των εκπαιδευτικών εξαμήνων, οι προαγωγικές
και απολυτήριες εξετάσεις πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία σπουδαστών σε
όλες τις Α.Ε.Ν., κατά τη χρονική περίοδο από 15 Ιουνίου 2020 μέχρι και 17 Ιουλίου
2020, κλιμακωτά, ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησης και σε κάθε περίπτωση
λαμβάνοντας μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας των σπουδαστών, των
καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού.
3. Οι σπουδαστές που φοιτούν στο Β΄, Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ εξάμηνο, λόγω των μέτρων
που ελήφθησαν για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19,
συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις χωρίς βαθμό προόδου, ενώ τελική επίδοση κάθε
μαθήματος αποτελεί μόνο ο βαθμός της γραπτής εξέτασης ανά μάθημα.
4. Οι Α.Ε.Ν. πραγματοποιούν κατά προτεραιότητα, με την έναρξη της εξεταστικής
περιόδου, τις προαγωγικές εξετάσεις για τους σπουδαστές Β΄ εξαμήνου, που δεν
έχουν παρακολουθήσει τον βασικό κύκλο Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων,
καθώς και για τα οφειλόμενα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου,κατά το τρέχον ακαδημαϊκό
έτος.
5. Στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου συμμετέχουν:
α) Οι σπουδαστές οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα εαρινά εξάμηνα και δεν
απορρίφθηκαν λόγω απουσιών μέχρι και την ημέρα εφαρμογής της αναστολής
λειτουργίας των Α.Ε.Ν. λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19.
β) Οι σπουδαστές Δ΄ εξαμήνου,οι οποίοι εκτελούσαν το Β΄ θαλάσσιο ταξίδι και δεν
κατέστη εφικτό λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 να αποναυτολογηθούν
έγκαιρα, ανεξάρτητα του αριθμού απουσιών που έχουν πραγματοποιήσει.
6. Οι απουσίες, κατά την διάρκεια παροχής εκπαίδευσης με εξ αποστάσεως
διδασκαλία καταχωρούνται, αλλά δεν προσμετρώνται για την συμπλήρωση του
ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου απουσιών.
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7. H διάρκεια εξέτασης εκάστου μαθήματος καθορίζεται με απόφαση του
Συμβουλίου ΑΕΝ, λαμβάνοντας υπόψη τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και
προστασίας της υγείας των σπουδαστών-καθηγητών-διοικητικού προσωπικού.
8. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης αφορούν και στα Ειδικά Τμήματα που
λειτουργούν στις Α.Ε.Ν.
----------.---------422. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Αριθμ. 939/4 της 1/16.6.2020 «Υποβολή
δικαιολογητικών και καταβολή ταχυδρομικών τελών έτους 2019 στην ΕΕΤΤ για
τις επιχειρήσεις με Γενική/Ειδική Άδεια παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών»
(Β΄ 2368)
Έχοντας υπόψη:
α. τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82),
β. τον ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44),
γ. την υπ΄ αρ. Α.1075/03-04-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα:
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ
(Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» (Β΄
1160),
δ. την υπ΄ αρ. ΕΕΤΤ ΑΠ 686/064/26-03-2013 απόφαση «Κανονισμός Γενικών
Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (Β΄ 1700), και ιδίως το άρθρο 12
αυτής,
ε. την υπ΄ αρ. ΕΕΤΤ ΑΠ 686/065/26-03-2013 απόφαση «Κανονισμός Ειδικών
Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (Β΄ 1876), και ιδίως το άρθρο 17
αυτής,
στ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, η επιβάρυνση στον
προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ για το 2020, δεν αναμένεται να υπερβεί τις 50 χιλ. ευρώ,
ζ. την υπ΄ αρ. 34311/26-05-2020 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και
ύστερα από προφορική εισήγηση του αρμόδιου Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ Δρ. Σ.
Παντελή, επειδή:
1. Σύμφωνα με τις υπ΄ αρ. ΕΕΤΤ ΑΠ 686/064/26-03-2013 αποφάσεις «Κανονισμός
Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» και ΑΠ 686/065/26-03-2013
«Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών», οι
Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταβάλλουν στην ΕΕΤΤ ετήσια τέλη,
τα οποία καθορίζονται ως ποσοστό επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους από
πωλήσεις ταχυδρομικών υπηρεσιών. Με τους Κανονισμούς αυτούς, προβλέπεται
μεταξύ άλλων, ότι το ελάχιστο καταβλητέο ετήσιο τέλος για τις επιχειρήσεις με
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Γενική Άδεια ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις
με Ειδική Άδεια σε τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ. Η καταληκτική προθεσμία
καταβολής των ως άνω τελών καθορίζεται, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες
Κανονισμούς η 30η Ιουνίου εκάστου έτους για τα τέλη του προηγούμενου
ημερολογιακού έτους. Επιπροσθέτως, η πέραν των εξήντα (60) ημερών καθυστέρηση
καταβολής των ετήσιων ανταποδοτικών τελών, από τους παρόχους με Γενική/ Ειδική
Άδεια, δύναται να επισύρει, πλην του τόκου υπερημερίας, την επιβολή προστίμου
από την ΕΕΤΤ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κανονισμού Γενικών Αδειών
και στο άρθρο 16 του Κανονισμού Ειδικών Αδειών αντιστοίχως.
2. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών υπ΄
αρ. Α.1075/03-04-2020, οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών εντάσσονται στις
επιχειρήσεις που πλήττονται από τα έκτακτα μέτρα που έλαβε η πολιτεία για τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
3. Με την έρευνα που διενήργησε η Διεύθυνση Ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ στις
αδειοδοτημένες ταχυδρομικές επιχειρήσεις στις 31/03/2020 και στις 13/04/2020, οι
μικρές ταχυδρομικές επιχειρήσεις ανέφεραν πρόβλημα διατήρησης του προσωπικού
τους και συνέχισης της λειτουργίας τους, λόγω μεγάλης μείωση του όγκου των
αποστολών που διακινούν.
4. Στο πλαίσιο της ανωτέρω έρευνας, οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις ζήτησαν από την
ΕΕΤΤ την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας τελών καθώς και
τη μείωση των οφειλομένων τελών έτους 2019.
5. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στον
προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ έτους 2020, αποφασίζει:
1. Παρατείνει την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και την καταβολή, ή
διακανονισμό, τελών έτους 2019 για τις επιχειρήσεις με Γενική/Ειδική άδεια παροχής
ταχυδρομικών υπηρεσιών, έως τις 30/09/2020.
2. Μειώνει κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) τα οφειλόμενα τέλη έτους 2019 για
τις εταιρείες με Γενική/ Ειδική άδεια, με την προϋπόθεση ότι η καταβολή αυτών θα
πραγματοποιηθεί, εφάπαξ, έως τις 30/09/2020.
3. Ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις με Γενική άδεια, οι οποίες οφείλουν τα
ελάχιστα τέλη (250,00€) για το 2019, μειώνει τα τέλη αυτά κατά ποσοστό είκοσι τοις
εκατό (20%), με την προϋπόθεση ότι η καταβολή τους (200,00€) πραγματοποιηθεί,
εφάπαξ, έως τις 30/09/2020.
4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------
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423. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. 22713 οικ./φ.328 της
9/16.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 61463/Φ.328/21.8.2019 (Β΄3413)
απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, “Σύσταση και συγκρότηση ειδικής
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου
για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (EE) 2019/713 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 «για την
καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των
μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του
Συμβουλίου», τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης
αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των
προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας”,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ.: 1) 63324οικ./φ.328/21.10.2019 (Β΄ 4158) και
2) 83914 οικ./φ.328/23.12.2019 (Β΄ 5101) όμοιες - Παράταση της διάρκειας των
εργασιών της επιτροπής» (Β΄ 2374)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο β΄ του ν. 2408/1996 (Α΄ 104) «Τροποποίηση
Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα
Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 (Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35), όπως ισχύει και
δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει,
ε) του π.δ 81/2019 (Α΄ 119'), «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των
άρθρων 28 έως 41 του ν. 4623/2019 (Α' 134)και τις διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 4625/2019 (Α΄ 139),
στ) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
2) Την υπ΄ αρ. 61463/Φ.328/21.8.2019 (Β΄ 3413) απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ.: 1) 63324οικ./φ.328/21.10.2019
(Β΄ 4158) και 2) 83914 οικ./φ.328/ 23. 12. 2019 (Β΄ 5101) όμοιες.
3) Την ανάγκη παρατάσεως των εργασιών της ως άνω επιτροπής λογω της
επιδημίας στη χώρα του Covid19.
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4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ΄ αρ. 61463/Φ.328/21.8.2019 (Β΄ 3413) απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ.: 1)
63324οικ./φ.328/21.10.2019 (Β΄ 4158) και 2) 83914 οικ./φ.328/ 23. 12. 2019
(Β΄ 5101) όμοιες ως εξής:
Παρατείνουμε έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τη διάρκεια των εργασιών της
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο: «την κατάρτιση σχεδίου νόμου για
την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (EE) 2019/713 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την
καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των
μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης
αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων
με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας.»
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις μας.
----------.---------424. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ.
ΓΔΟΥ 134 της 16/16.6.2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για
τον μήνα Μάιο 2020» (Β΄ 2377)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 1α του άρθρου όγδοου 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), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου 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).
3. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.
4. Τις διατάξεις 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
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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).
5. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
(Α΄170 – Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων»
(Α΄90 – Κ.Ε.Δ.Ε.),ιδίως το άρθρο 83, όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
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 κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1083/2006» (ΕΕ L 347
της 20.12.13).
8. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) υπ΄ αρ. C(2020) 1863
/19.03.2020 «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό
να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης ου COVID-19»,
όπως τροποποιήθηκε με την Ανακοίνωση της ΕΕ υπ΄ αρ. C(2020)2215/3.4.2020 και
υπ΄ αρ. C(2020)3156/8.5.2020.
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
11. Το π.δ. 142/2017 (Α΄181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» σε
συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
12. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης» σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
13. Το π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του
π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
14. 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).
15. Την υπ΄ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
16. Την υπ΄ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
17. Την υπ΄ αρ. 340/26.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
18. Την υπ΄ αρ. 47/18.07.2019 (Β΄ 3100) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.
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19. Την υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
20. Την υπ΄ αρ. 41863/28.04.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για την ένταξη του έργου με ενάριθμο 2020ΣΕ05120000 και τίτλο
«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο ΠΔΕ 2020 (ΑΔΑ: 6ΡΠΧ46ΜΤΛΡ09Ψ).
21. Την υπ΄ αρ. 41787/27.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Προκήρυξη της δράσης “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την
ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID19”» (Β΄ 1612).
22. Την υπ΄ αρ. 134453/23.12.15 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για
τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης
46274/26.09.2014 (Β΄ 2573)» (Β΄ 2857).
23. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ΠΟΛ 1140/2006, «Δικαιολογητικά
εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής – εξόφληση με εντολή μεταφοράς,
ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής» (Β΄ 1862), όπως
ισχύει.
24. Την ΑΠ ΓΔΟΥ133/15.6.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
25. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από
τη ΣΑΕ 051/2 του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού:
α) Ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ στους δικαιούχους της
περίπτωσης α΄ του άρθρου 2, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για τους οποίους παρέμειναν σε ισχύ μετά
την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής
λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον
κορωνοϊό COVID-19,
β) ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, στους δικαιούχους της περίπτωσης β΄ του άρθρου
2, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και για τους οποίους δεν παρέμειναν σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020
ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για
προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID19.
2. Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη
και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και
ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν
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δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση
και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα
πιστωτικά ιδρύματα.
3. Η αποζημίωση της παραγράφου 1 χορηγείται με βάση την υπ΄ αρ. C(2020)
1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο
για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» όπως τροποποιήθηκε με την
ανακοίνωση της ΕΕ υπ΄ αρ. C(2020)2215/3.4.2020 (Προσωρινό Πλαίσιο) και υπ΄ αρ.
C(2020)3156/8.5.2020, και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως αυτοί ορίζονται στο
άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.
4670/2020 (Α΄ 43), οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, οι συμπλοιοκτησίες, οι
κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση
τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε., καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή
ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν
απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους, έχουν
την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατ΄ άρθρο 4 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και είναι σε ισχύ, είναι δικαιούχοι
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού:
α) Όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
εφόσον έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020
έναν από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα Ι, ο οποίος και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά
την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο
συνημμένο πίνακα Ι, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα
που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 ή
β) όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
εφόσον έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020
έναν από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα ΙΙ, ο οποίος και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά
την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο
συνημμένο πίνακα ΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα
που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι
οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:
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α) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση
φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων
(κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός. Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις
με έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2018 δεν απαιτείται τα ακαθάριστα
έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός. Ειδικά οι επιχειρήσεις θαλάσσιας
αλιείας, έχουν υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας
εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.
β) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29
Φεβρουαρίου 2020.
γ) Η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως
αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από τη μη υποβολή μηδενικών
δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ΄ όλη την
περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020.
δ) Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια
ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει
από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.
ε) Για επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις
(εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις
(εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης και από 1η Απριλίου 2019 και μετά έχει
πραγματοποιήσει απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα
έκπτωσης ή απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, οι οποίες
περιλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 310 και 349 αντίστοιχα, κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης να έχει τροποποιήσει τις δηλώσεις ΦΠΑ περιόδων από
1η Απριλίου 2019 και μετά, περιλαμβάνοντας σε αυτές, στους κωδικούς 310, 311,
312 και 349, ποσά που αφορούν τις ως άνω απαλλασσόμενες και χωρίς δικαίωμα ή με
δικαίωμα έκπτωσης πράξεις (εκροές).
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής και χορήγησης της αποζημίωσης
1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και
την 25η Ιουνίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
«myBusinessSupport».
2. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης
των προϋποθέσεων των άρθρων 2 και 3 της παρούσας και επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι:
α) ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή απασχολεί μέχρι και είκοσι (20)
εργαζομένους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας,
β) πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.
3. Ειδικά οι επιχειρήσεις που στις 20.03.2020 εντάσσονταν στην γενική κατηγορία
πληττόμενων δραστηριοτήτων και των οποίων η δραστηριότητα υπάγεται στις
περιγραφικές (χωρίς ΚΑΔ) δραστηριότητες που αναφέρονται στο τέλος του
συνημμένου πίνακα Ι ή του συνημμένου πίνακα ΙΙ, επιβεβαιώνουν, συμπληρώνοντας
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ειδικό σχετικό πεδίο, ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Η συμπλήρωση αυτή, επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986.
4. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται από την ΑΑΔΕ στον τραπεζικό
λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
5. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την
έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει
στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανωτέρω ενημέρωσης. Η
αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 5 απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει
των στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα
με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 5
Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης
1. Δικαιούχος, κατά την έννοια του Κανονισμού 1303/ 2013 (ΕΕ L 347/20.12.13),
για τους σκοπούς της παρούσας δράσης, είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
2. H χρηματοδότηση της παρούσας ειδικής αποζημίωσης εντάσσεται στη δράση η
οποία προκηρύχτηκε με την υπ΄ αρ. 41787/27.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προκήρυξη της δράσης “Αποζημίωση ειδικού σκοπού
για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19”» (Β΄ 1612).
3. Για τη διαδικασία χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ και ειδικότερα τη διαδικασία της μεταφοράς των
σχετικών ποσών από το ΠΔΕ και της πληρωμής τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στα
σημεία 7 έως και 10 της υπ΄ αρ. 41787/27.4.2020 απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 1612).
4. «4. Η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται:
α) Να συγκεντρώνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των ετήσιων
εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 87 του
Προσωρινού Πλαισίου.
β) Να τηρεί για δέκα (10) έτη, από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης,
λεπτομερή αρχεία όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία
(δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά) που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η
τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας από οποιοδήποτε αρμόδιο εθνικό ή
ευρωπαϊκό όργανο ελέγχου. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα
διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε
κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών
εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε
ηλεκτρονική μορφή.
γ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως
«δικαιούχος» της δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης.
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δ) Να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο
πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης
στις διαρθρωτικές δράσεις. Λεπτομερής αναφορά για την «Καταπολέμηση της
απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ
(www.espa.gr)
και
συγκεκριμένα
στον
σύνδεσμο
https://www.espa.gr/
el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.».
ε) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή της στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που
δημοσιοποιεί η οικεία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης στις διαδικτυακές πύλες
www.ependyseis.gr, www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο
Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού υπ’ αρ. 1303/2013 και στο οποίο αναφέρονται: η
ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης
της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό
συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της
τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
στ) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται
στο Παράρτημα XII του Κανονισμού υπ’ αρ. 1303/2013 και ειδικότερα:
αα) να ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:
i) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της
πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και
τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,
ii) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο
(ελάχιστο μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την
Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο,
ββ) να εξασφαλίζει ότι οι λήπτες της ενίσχυσης στην πράξη έχουν ενημερωθεί για
τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).».
Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 225/2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 134/
16.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Αποζημίωση ειδικού
σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020” (Β΄ 2377)» (Β’ 4185)
5. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της υπηρεσίας της παρ. 1 κάθε
απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
«Άρθρο 6
Υποχρεώσεις ληπτών της ενίσχυσης»
1. Οι λήπτες της αποζημίωσης υποχρεούνται να υποβάλουν στα αρμόδια όργανα
κάθε σχετικό στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί, ώστε να
εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της Δράσης.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή υποβολή
ψευδών στοιχείων, η αποζημίωση είναι επιστρεπτέα κατά τις κείμενες διατάξεις».
Το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών
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Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 225/2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 134/
16.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Αποζημίωση ειδικού
σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020” (Β΄ 2377)» (Β’ 4185)
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Ακολουθούν Πίνακες)
----------.---------425. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 37670
της 16/16.6.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 17.6.2020 έως και
28.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2380)
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),

234

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
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.32008/23.5.2020 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 25.5.2020 έως και 31.5.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1987).
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6. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33464/30.5.2020 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 1.6.2020 έως και 7.6.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2086).
7. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34439/3.6.2020 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 5.6.2020 έως και 14.6.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2146).
8. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36810/13.6.2020 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 15.6.2020 έως και 28.6.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2271).
9. 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
υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.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).
10. 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).
11. 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.
12. Τις από 29.5.2020 2.6.2020, 11.6.2020 12.6.2020 και 15.6.2020 εισηγήσεις της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
13. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.37669/16.6.2020 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:
236

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 17.6.2020 έως
και 28.6.2020, κατά τα αναφερόμενα στις από 11.6.2020, 12.6.2020 και 15.6.2020
εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες
δραστηριότητες:
1. Χώροι κατασκήνωσης, που φιλοξενούν παιδιά (ΚΑΔ 5530).
2. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή
κινηματογράφου (ΚΑΔ 56.10.19.06), εξαιρουμένων των κυλικείων που ευρίσκονται
εντός των θερινών κινηματογράφων.
3. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο σε ΑΕΙ (ΚΑΔ
56.10.19.07).
4. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56.29.20.04).
5. 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).
6. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
εξαιρουμένης της δραστηριότητας των θερινών κινηματογράφων.

(ΚΑΔ

5914),

7. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
8. 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), γ)
τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ
88.10.13), δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με
αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.14) και ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις
ορφανοτροφείων [ΚΑΔ 8810].
9. Η πραγματοποίηση ζωντανού θεάματος και ακροάματος παρουσία κοινού (ΚΑΔ
9004).
10. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού (ΚΑΔ 92.00.11.00).
11. Υπηρεσίες καζίνου (ΚΑΔ 92.00.11.01).
12. Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης (ΚΑΔ 92.00. 11.02).
13. Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04).
14. Εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94.99.16.01).
Άρθρο 2
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας αναβατήρων (τελεφερίκ)
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1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 17.6.2020 έως
και 28.6.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.6.2020 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 17.6.2020 έως και 28.6.2020,
επιτρέπεται να λειτουργεί υπό τους ειδικότερους κανόνες της παρ. 3.
3. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση δρομολογίων του αναβατήρα (τελεφερίκ) της
παρ. 2 και ειδικότερα από Φηρά ως Όρμο Φηρών και 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.
Άρθρο 3
Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
1. Επιτρέπεται, κατά το χρονικό διάστημα από 17.6.2020 έως και 28.6.2020,
οποιασδήποτε εργασία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELEXPO Α.Ε.»
που απαιτείται για την οργάνωση των λειτουργιών της, την αναβάθμιση και
συντήρηση των υποδομών της.
2. Δεν απαγορεύεται, κατά το χρονικό διάστημα από 17.6.2020 έως και 28.6.2020, η
διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των
άρθρων 1 και 2.
Άρθρο 4
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
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διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β΄ 1275).
Άρθρο 5
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 6
Ισχύς
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 17 Ιουνίου 2020 έως και τις 28 Ιουνίου 2020.
2. Η υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36810/13.6.2020 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 15.6.2020 έως και 28.6.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2271), καταργείται
από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
----------.---------426. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4693 της 15/17.6.2020 «Κύρωση της από 21.5.2020
τροποποίησης της από 3.6.2019 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της
από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα
Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον
ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 116)
Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου η από 21.5.2020 τροποποίηση της από
3.6.2019 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του
Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της Υγείας, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4618/2019 (Α΄ 89), με τα παραρτήματά της:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Απόφαση ΕΚΑΒ περί τεχνικών προδιαγραφών των εναερίων
μέσων,
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II α - Contract between Hellenic Ministry of Health and Leonardo
S.P.A. and as third party Stavros S. Niarchos Foundation for charity (Συμφωνία
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μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας και της εταιρείας Leonardo S.P.A. και ως
τρίτου συμβαλλομένου του Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος),
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II β - Aircraft Purchase Agreement (Συμφωνία αγοράς
αεροσκαφών), που υπεγράφησαν μεταξύ των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση της
δωρεάς του Ιδρύματος, το κείμενο των οποίων έχει ως ακολούθως:
(Ακολουθεί Τροποποίηση Σύμβασης και Παραρτήματα)
Άρθρο δεύτερο
Σύναψη συμβάσεων χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών
ασθενών
«1. Για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31.3.2021 σε περιοχές της Χώρας, στις
οποίες δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών αεροδιακομιδής ή μεταφοράς με τα
υπάρχοντα τη δεδομένη χρονική στιγμή εναέρια μέσα ασθενών, ιδίως αυτών που
πάσχουν από κορωνοϊό COVID-19, για την πληρέστερη και αμεσότερη υγειονομική
τους φροντίδα σε νοσοκομεία της Χώρας δύναται να τηρούνται οι ακόλουθες
διαδικασίες:
α) Να διατίθενται αεροσκάφη, μέσω ιδιωτικών δωρεών, κατάλληλα διαμορφωμένα
για τη διενέργεια αεροδιακομιδών. Σε περίπτωση δωρεάς εκ μέρους φυσικών ή
νομικών προσώπων πάσης φύσεως, το Ελληνικό Δημόσιο βαρύνεται με την κάλυψη
όλων των εξόδων (καύσιμης ύλης, παρεπόμενων τελών ή επιβαρύνσεων) για τη
διενέργεια της αερομεταφοράς.
β) Να τηρείται από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) κατάλογος των
αεροσκαφών, των λοιπών εναέριων μέσων και των χειριστών τους, που έχουν τη
δυνατότητα να διενεργούν τη μεταφορά δια αέρος ασθενών, που νοσούν ιδίως από
κορωνοϊό COVID-19, με πρόβλεψη αποζημίωσης χρήσης ή και αμοιβής. Σε
περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων κατάλληλων προς διενέργεια της αεροδιακομιδής
εναέριων μέσων, κριτήρια για τη σύναψη μίσθωσης είναι η αμεσότητα στην παροχή
της υπηρεσίας και η χαμηλότερη προσφορά. Το Ε.Κ.Α.Β. συντάσσει τον σχετικό
κατάλογο και έχει την επιμέλεια της διαρκούς επικαιροποίησής του.
γ) Εφόσον δεν υφίσταται οικειοθελώς διατιθέμενο ιδιωτικό μέσο για την
αερομεταφορά ασθενών, ιδίως νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, ή εφόσον δεν
καλύπτονται οι ανάγκες για τη μεταφορά ασθενών από τα οικειοθελώς διατιθέμενα
ιδιωτικά εναέρια μέσα λόγω του πλήθους και της αυξημένης συχνότητας
περιστατικών αερομεταφοράς ασθενών στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και του
έκτακτου χαρακτήρα τους, δύναται να διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας επίταξη ιδιωτικού αεροσκάφους από τα εγγεγραμμένα στον
κατάλογο κατάλληλων προς αεροδιακομιδή αεροσκαφών. Στην περίπτωση του
πρώτου εδαφίου καταβάλλεται αποζημίωση χρήσης για την επίταξη του ιδιωτικού
αεροσκάφους και την κάλυψη της αμοιβής του χειριστή του».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 25 του ν. 4764/2020 (Α’
256), κατωτ. αριθ. 991.
2. Κατά τη διάρκεια της κατά τα ανωτέρω αναγκαστικής επίταξης ή μίσθωσης, η
διαχείριση του αεροσκάφους και η διάθεση του προσωπικού του, καθώς και η κατοχή
του τελούν υπό την ευθύνη του ΕΚΑΒ, ως δημόσιας αρχής που συντονίζει την
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αεροδιακομιδή. Το ΕΚΑΒ μεριμνά για την υποστήριξη της αεροδιακομιδής με το
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό (διασώστες, πλήρωμα), με τη συνδρομή της οικείας
Δ.Υ.Πε.. Η επίταξη δύναται να διενεργείται για χρονικό διάστημα έως τριών (3)
μηνών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, που εκδίδεται εντός
ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καθορίζονται η
διαδικασία για τη διενέργεια της αποδοχής δωρεών της παρ. 1, ο τρόπος κάλυψης
πάσης φύσεως εξόδων της αεροδιακομιδής, τα αναγκαία δικαιολογητικά για την
κάλυψή τους, η διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου προσφερόμενων αεροσκαφών
προς μίσθωση, ο τρόπος αξιολόγησης της καταλληλότητάς τους για την εγγραφή
στον κατάλογο, η αμοιβή για τη χρήση των οικειοθελώς καταχωρούμενων στον
κατάλογο ιδιωτικών αεροσκαφών, ο τρόπος προσδιορισμού της αποζημίωσης χρήσης
και πτητικών μέσων και των επιταχθέντων αεροσκαφών και πτητικών μέσων. Με την
ίδια απόφαση προβλέπονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των ποσών
αποζημίωσης χρήσης και αμοιβής παρεπόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών.
Άρθρο τρίτο
Ρυθμίσεις οφειλών μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)
Οι δαπάνες του Υπουργείου Υγείας, που έγιναν κατά τα έτη 2016, 2017, 2018 και
2019, συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων
τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (1.388.443,63) και
αφορούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, είναι νόμιμες και
πληρώνονται στη δικαιούχο με ένταλμα πληρωμής που εκδίδει η Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Υγείας και με μόνα παραστατικά τα εκδοθέντα κατά τα προαναφερθέντα έτη
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και τα πιστωτικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, οι
αξίες των οποίων συμψηφίζονται κατά την εκκαθάριση.
Άρθρο τέταρτο
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Έκτακτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας
Από 1.3.2020 και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, αυξάνονται το
ανώτατο όριο ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας, για την οποία
αποζημιώνονται έως εκατό ενενήντα (190) υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Υγείας, μηνιαίως, από είκοσι (20) σε σαράντα (40) ώρες ανά υπάλληλο
και το ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες εργασίας από δεκαέξι (16) σε είκοσι πέντε (25) ώρες ανά υπάλληλο. Κατά το
ανωτέρω χρονικό διάστημα επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, η συμμετοχή έως εκατόν
ενενήντα (190) υπαλλήλων, εκτός από το συνεργείο υπερωριακής απογευματινής
απασχόλησης που συστήνεται στη Διεύθυνση στην οποία υπηρετούν, και στο
συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
εργασίας, που συστήνεται στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων
Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, στην οποία διατίθενται κατόπιν απόφασης του
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Υπουργού Υγείας. Τυχόν δε ήδη διενεργηθείσα υπερωριακή απασχόληση εντός των
προαναφερόμενων ορίων λογίζεται ως νόμιμη δαπάνη.
Άρθρο πέμπτο
Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)
Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) εντός της ίδιας Υ.Πε. ή μεταξύ διαφορετικών Υ.Πε., που έχουν
πραγματοποιηθεί με αποφάσεις των οικείων διοικητών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του
ν. 3599/2007 (Α΄ 176), ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου λήξεως αυτών,
παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους μέχρι την 31η.12.2020.
Με το άρθρο 15 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «Η
ισχύς του άρθρου πέμπτου του ν. 4693/2020 (A΄ 116), ως προς τις μετακινήσεις
του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Φ.Π.Υ.Υ.) παρατείνεται έως την 31.3.2021.»
Άρθρο έκτο
Ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Η παρ. 19 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) αντικαθίσταται ως εξής:
«19. Επιτρέπεται στους φορείς των παρ. 2β και 2γ του άρθρου 1 του π.δ. 84/2001
(Α΄ 70), ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο έχουν λάβει την άδεια ή βεβαίωση
λειτουργίας τους, υπό την προϋπόθεση της τήρησης του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και εν
γένει της κείμενης νομοθεσίας για την αυθαίρετη δόμηση, να στεγάζουν τα
εργαστήρια των Β΄ και Γ΄ Τμημάτων του Δεύτερου Μέρους του Παραρτήματος Α΄,
σε χώρους κτιρίων που δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως χώροι κύριας χρήσης. Οι χώροι
αυτοί των εργαστηρίων δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.
Στους χώρους αυτούς πρέπει να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος για τη λειτουργία τους
τεχνητός φωτισμός και αερισμός. Το σύνολο των χώρων των ως άνω φορέων
υπάγεται, ως προς τον κανονισμό πυροπροστασίας, στην κατηγορία “Γραφεία”.».
Άρθρο έβδομο
Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων (ΕΟΦ)
Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΠΕ φαρμακοποιών, ΠΕ
Χημικών και ΠΕ Βιολόγων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, οι οποίες λήγουν
από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και την 30ή.11.2020, παρατείνονται μέχρι την
31η.12.2020 με τους ίδιους όρους, προκειμένου αυτοί να επικουρούν το έργο της
Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και της
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων.
Άρθρο όγδοο
Αποζημίωση φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με σύμβαση ορισμένου χρόνου
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Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και
αφορούν στην κάλυψη των αναγκών της απογευματινής λειτουργίας των φαρμακείων
του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), από
φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακείου που απασχολούνται στον ΕΟΠΥΥ είτε με
σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου με δελτίο παροχής υπηρεσιών είτε με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου είτε ως επικουρικοί, αναγνωρίζονται, εκκαθαρίζονται και
εξοφλούνται κανονικά.
Άρθρο ένατο
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)
Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4486/2017 (Α΄ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι ήδη λειτουργούσες αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.),
ανεξάρτητα από την αρχή από την οποία έχουν αδειοδοτηθεί, υποχρεούνται να
προσαρμοστούν στις διατάξεις του άρθρου, εντός προθεσμίας είκοσι οκτώ (28)
μηνών από τη δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων των παρ. 5 και 7. Εάν η
προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η λειτουργία τους διακόπτεται. Οι αρμόδιες
υπηρεσίες των περιφερειών, μετά από έλεγχο της επιτροπής του άρθρου 4 του
π.δ. 247/1991 (Α΄ 93), υποχρεούνται σε επανεξέταση και έκδοση νέων βεβαιώσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και βάσει των όρων, των προϋποθέσεων και
των προδιαγραφών των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων.».
Άρθρο δέκατο
Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων
Ασθενών
1. Μετά το άρθρο 33 του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148), προστίθεται άρθρο 33Α ως εξής:
«Άρθρο 33 A
Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων
Ασθενών
1. Το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών έχει
ως σκοπό την ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση διαγνωστικών και
θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, καθώς και μητρώων ασθενών.
2. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και
Μητρώων Ασθενών είναι οι εξής:
α. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή άλλων
Υπουργείων και Οργανισμών για την ανάπτυξη, επεξεργασία, επικαιροποίηση και
ψηφιοποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.
β. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή άλλων
Υπουργείων και Οργανισμών για τη δημιουργία, επικαιροποίηση και μηχανογράφηση
των μητρώων ασθενών.
γ. Η διαμόρφωση και παραμετροποίηση των κλινικών δεδομένων με ενιαία μορφή
για το ΕΣΥ.
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δ. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για τη
διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης μητρώων ασθενών και τη διαχείριση
των εθνικών μητρώων ασθενών.
ε. Η ανάπτυξη κλινικών πρωτοκόλλων, τα οποία θα ενσωματωθούν στα
πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων και θα διασυνδεθούν με το σύστημα των
Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (KEN/DRGs).
στ. Η ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής των θεραπευτικών
πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και των Μητρώων Ασθενών (δείκτες audit), που θα
αξιοποιηθούν στην εισαγωγή κανόνων ορθής συνταγογράφησης.
ζ. Η συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ για την ανάπτυξη, επεξεργασία, επικαιροποίηση
και ψηφιοποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων
συνταγογράφησης, για τη δημιουργία, επικαιροποίηση και μηχανογράφηση των
μητρώων ασθενών, καθώς και για την ενσωμάτωση αυτών στα πληροφοριακά
συστήματα που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας.
η. Η συνεργασία με εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς, όπως τον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας,
την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και
την Ανώνυμη Εταιρεία «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών
Υπηρεσιών ανώνυμη εταιρεία» (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ) - Ελληνικό Ινστιτούτο DRGs, με
σχετικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, με
άλλα τμήματα ή διευθύνσεις ή όργανα του Υπουργείου Υγείας, με επιστημονικές
ιατρικές εταιρείες, συλλόγους ασθενών, καθώς και με επιστημονικές ομάδες εργασίας
και επιτροπές με συναφές αντικείμενο για την επίτευξη των σκοπών του τμήματος.
θ. Η εισήγηση για συγκρότηση επιστημονικών ομάδων εργασίας με αντικείμενο τη
γνωμοδότηση σχετικά με την ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση των
διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης ή/και τη
δημιουργία, επεξεργασία και επικαιροποίηση των μητρώων ασθενών.
ι. Η αξιολόγηση και στατιστική επεξεργασία ανωνυμοποιημένων δεδομένων από τη
χρήση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και των
μητρώων ασθενών για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και βελτίωσης της
παρεχόμενης φροντίδας στον τομέα της υγείας, για σκοπούς αρχειοθέτησης,
επιστημονικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της
παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43).
3. Το τμήμα στελεχώνεται από μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, που τοποθετούνται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας. Παρέχεται η δυνατότητα να αποσπώνται για χρονικό
διάστημα έως και δύο (2) έτη στο εν λόγω τμήμα υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, κατά παρέκκλιση από κάθε
άλλη διάταξη.».
2. Στο άρθρο 41 του π.δ. 121/2017, προστίθεται στοιχείο (29) ως εξής:
«29. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ
ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ η ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ».
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ΚΑΙ

Άρθρο ενδέκατο
Παράταση συμβάσεων με παρόχους του ΕΟΠΥΥ κατά την περίοδο της διάδοσης
του κορωνοΐού COVID-19
(Αντικαθίσταται το άρθρο 22 του ν. 4683/10-10.4.2020 (Α΄ 83), ανωτ. αριθ. 155).
Άρθρο δωδέκατο
Ζητήματα προσωπικού
(Αντικαθίσταται το άρθρο δεύτερο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76),
ανωτ. αριθ. 1 και 129)
Άρθρο δέκατο τρίτο
Ζητήματα δημόσιων συμβάσεων
(Αντικαθίσταται το άρθρο τρίτο
της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76),
ανωτ. αριθ. 1 και 129)
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης χώρων
(Αντικαθίσταται το άρθρο τέταρτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76),
ανωτ. αριθ. 1 και 129)
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Ανάθεση καθηκόντων συντονισμού τμημάτων ή μονάδων του ΕΣΥ
1. Συντονιστές Διευθυντές, οι οποίοι μετατίθενται σε κενή οργανική θέση
Διευθυντών, δεν αναλαμβάνουν αυτοδίκαια τον συνολικό συντονισμό του τμήματος ή
της μονάδας στην οποία μετατέθηκαν, εφόσον στην ίδια οργανική μονάδα υπηρετούν
ήδη Διευθυντές σε άλλες υφιστάμενες οργανικές θέσεις.
2. Στην περίπτωση της παρ. 1 ο υπεύθυνος για τον συνολικό συντονισμό του
τμήματος ή της μονάδας ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με
υποψηφίους όλους τους υπηρετούντες σε οργανική ή προσωποπαγή θέση Διευθυντή,
με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή Διευθυντή.
3. Η διαδικασία αξιολόγησης, τα κριτήρια, ο χρόνος προκήρυξης της θέσης και κάθε
σχετική λεπτομέρεια ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται
μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Κάθε διαδικασία κρίσεως για
την ανάθεση καθηκόντων συντονισμού τμημάτων ή μονάδων του ΕΣΥ, λόγω
μετάθεσης σε οργανικές μονάδες του ΕΣΥ ιατρών με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή,
αναστέλλεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
4. Το παρόν καταλαμβάνει και όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις συντονιστών διευθυντών
της παρ. 1, για ανάθεση καθηκόντων συντονισμού τμήματος ή μονάδας.
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Άρθρο δέκατο έκτο
Μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης
(Προστίθεται εδάφ. στην περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/30-30.5.2020
(Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339)
Άρθρο δέκατο έβδομο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά.
----------.---------426α. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 9022 της
16/17.6.2020 «Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους” έτους 2020» (Β΄ 2393)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 83 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) 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» (A΄ 84) και β) 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 άλλες διατάξεις» (Α΄ 104).
2. Τον 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).
3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
4. Τον ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 155).
5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄
133).
6. Τα άρθρα 47 και 48 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).
7. Το άρθρο 52 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄
167).
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8. Το άρθρο 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94).
9. Τον ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄
170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το άρθρο 115 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) όσον αφορά στη δημιουργία Μητρώου
Πολιτών, όπως ισχύει.
11. Το άρθρο 11 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), όπως ισχύει.
12. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές
ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245), όπως ισχύει.
13. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).
14. 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 (L 119).
15. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση του 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).
16. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).
17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄ 192) και ιδίως των άρθρων 51, 52 και 56 αυτού.
19. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
20. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση
Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
21. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
22. Την υπ΄ αρ. Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
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23. Την υπ΄ αρ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
24. Την υπ΄ αρ. 47/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100).
25. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
26. Την υπ΄ αρ. 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Λειτουργία
Κέντρου
Διαλειτουργικότητας
της
Γενικής
Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).
27. Την υπ΄ αρ. 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).
28. Την υπ΄ αρ. 122221 ΕΞ 2019/31.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Διάθεση βασικών στοιχείων Μητρώου Πολιτών από τα δεδομένα του
πληροφοριακού συστήματος “Μητρώο Πολιτών” του Υπουργείου Εσωτερικών στη
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β΄ 4058).
29. Την από 1.11.2019 Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
30. Την υπ΄ αρ. 14235/2020 Εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και
Χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε. 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 2023.
31. Την υπ΄ αρ. 7868/27.5.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του
Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη ύψους
30.000.000 ευρώ.
32. Το υπ΄ αρ. 3122/864 Α1/5.6.2020 (υπ΄ αρ. Υπουργείου Τουρισμού
8658/10.6.2020) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», όπου
βεβαιώνεται ότι η δράση κρίθηκε μη επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση.
33. Την υπ΄ αρ. 60452/12.6.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
Επενδύσεων για την έγκριση ένταξης του έργου «Πρόγραμμα “Τουρισμός
όλους”», έτους 2020, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη
Ε011 με προϋπολογισμό τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000,00
αποφασίζουμε:

και
για
ΣΑ
€),

Εγκρίνουμε την κατάρτιση του προγράμματος ενίσχυσης της ζήτησης του εγχώριου
τουρισμού «Τουρισμός για όλους», έτους 2020, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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1. Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος, είναι η ενίσχυση της ζήτησης του
εγχώριου τουρισμού μέσω της επιδότησης διακοπών.
2. Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται αίτηση, η οποία υποβάλλεται από τους
δικαιούχους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Τουρισμού www.
tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
Άρθρο 2
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», έτους 2020,
ορίζονται φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που
έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή βρίσκονται εν διαστάσει ή είναι διαζευγμένα,
τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για
το φορολογικό έτος 2018. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε
περίπτωση χωριστής δήλωσης.
2. Ως «Ωφελούμενοι» των δικαιούχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους»,
έτους 2020, ορίζονται:
α) τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2002 έως
και 31.12.2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών.
β) τα τέκνα του δικαιούχου, ανεξαρτήτου ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή
σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε
χηρεία.
γ) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης
με αυτόν.
δ) οι συνοδοί «Δικαιούχων» ή «Ωφελουμένων» των ως άνω περιπτώσεων β΄ και γ΄,
ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον
67%, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή
προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση, όπως αυτή
προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση του
άρθρου 6.
3. Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή
νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο
δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.
4. Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του
προγράμματος κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο ένας
εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση του άρθρου
7 της παρούσας, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.
5. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος «Τουρισμός για
όλους» έτους 2020:
α) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος
Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020 και 2020-2021 του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως
από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.
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β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι συναφούς παροχής από
οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του
προγράμματος, ως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.
Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
«1. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από 01.08.2020 έως 31.12.2020.»
H παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης κaι Επενδύσεων - Τουρισμού – Επικρατείας Αριθμ.
12181 της 30/31.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 9022/16.06.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης “Πρόγραμμα ‘Τουρισμός για όλους΄ έτους 2020” (Β΄
2393)» (Β΄ 3155).
«2. Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων - ωφελουμένων του προγράμματος
ορίζεται σε δύο (2) έως τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις, σε συνεχόμενο διάστημα εντός
της ανωτέρω χρονικής περιόδου, στον ίδιο πάροχο.».
H παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης κaι Επενδύσεων - Τουρισμού – Επικρατείας Aριθμ.
17247 της 11/20.11.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού
και Επικρατείας “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ’ ΕΤΟΥΣ 2020”
(Β’ 2393), όπως ισχύει» (Β’ 5149).
3. Οι δικαιούχοι του προγράμματος προκύπτουν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης
μεταξύ όσων πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τη Δημόσια
Πρόσκληση. Στη διαδικασία της κλήρωσης μετέχει η αίτηση του δικαιούχου
συμπεριλαμβανομένων των ωφελουμένων μελών του, εφόσον υπάρχουν.
Άρθρο 4
ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (e-voucher) - ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
1. H «Διατακτική ταξιδίου», (εφεξής «e-voucher»), ενσωματώνει οικονομική αξία
και ο σκοπός της είναι η καταχώριση από τον πάροχο στην ηλεκτρονική εφαρμογή
του άρθρου 7 του μοναδικού κωδικού που αντιπροσωπεύει, προκειμένου να του
καταβληθεί το ποσό επιδότησης του δικαιούχου σύμφωνα με τους όρους της
Δημόσιας Πρόσκλησης του άρθρου 6.
2. Το e-voucher είναι προσωποποιημένο και εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου,
ενώ αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιούται ανάλογα με τα ωφελούμενα μέλη,
εμπεριέχει δε, μοναδικό κωδικό και εκχωρείται στον πάροχο των υπηρεσιών για
χρήση σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Δημόσια Πρόσκληση.
3. Το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher, που αποτελεί την επιδότηση του
δικαιούχου και των ωφελουμένων, προσδιορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση. «Ειδικά
για τους δικαιούχους του προγράμματος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ που θα
επιλέξουν ως προορισμό το Καστελόριζο, θα επιδοτείται το 100% της διαμονής τους
έως το ποσό των 60 ευρώ το άτομο ανά διανυκτέρευση».
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Το μέσα σε «» εδ. προστέθηκε με την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης κaι Επενδύσεων - Τουρισμού – Επικρατείας Αριθμ. 12181 της
30/31.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 9022/16.06.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης “Πρόγραμμα ‘Τουρισμός για όλους΄ έτους 2020” (Β΄ 2393)» (Β΄
3155).
4. Η επιδότηση μέσω του e-voucher δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να
επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους διαμονής σύμφωνα με τις ανάγκες τους, και να
εκχωρούν το e-voucher στους παρόχους για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν κατόπιν
υπογραφής προτυποποιημένης σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και παρόχου, όπως
ορίζεται στη Δημόσια Πρόκληση.
Άρθρο 5
ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως «Πάροχοι» όπως αυτοί προσδιορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, νοούνται τα
καταλύματα που δύνανται να προσφέρουν διαμονή σε φυσικά πρόσωπα.
Άρθρο 6
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Με Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση της
παρούσας, προσκαλούνται οι πάροχοι και οι δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».
2. Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζονται: το ακριβές χρονικό διάστημα υλοποίησης
του προγράμματος, το ποσό επιδότησης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η προθεσμία
και η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των απαιτουμένων
δικαιολογητικών, η διαδικασία επιλογής Δικαιούχων - Ωφελουμένων και Παρόχων,
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος.
3. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού
(www.mintour.gov.gr ).
4. Η Δημόσια Πρόσκληση της παρ. 1 του παρόντος δύναται να συμπληρωθεί ή
τροποποιηθεί με συμπληρωματικές Δημόσιες Προσκλήσεις, που εκδίδονται εντός των
χρονικών ορίων υλοποίησης του προγράμματος.
Άρθρο 7
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
1. Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται αίτηση, η οποία υποβάλλεται από τους
δικαιούχους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Τουρισμού www.
tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Για
την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση (επαλήθευση
της ταυτότητας) των δικαιούχων με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Αιτήσεις που υποβάλλονται με
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διαφορετικό τρόπο ή υποβάλλονται εκτός της προθεσμίας που ορίζεται στη Δημόσια
Πρόσκληση δεν λαμβάνονται υπόψη.
2. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄
75) για τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που
δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές
κυρώσεις.
3. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, διατίθενται μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαδικτυακές
υπηρεσίες, προκειμένου για την άντληση και χορήγηση στο Υπουργείο Τουρισμού,
από τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και του
Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, των εξής δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα του αιτούντος:
α) από τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.:
i. Ένδειξη εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης για το ελεγχόμενο ως προς το
εισοδηματικό κριτήριο φορολογικό έτος (0 ή 1),
ii. Ένδειξη εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος που
προηγείται του φορολογικού έτους της ανωτέρω περίπτωσης i΄ (0 ή 1),
iii. Εισόδημα σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας για τον ΑΦΜ του
αιτούντος και των τυχόν υπολοίπων μελών της οικογενείας του και
β) από τα πληροφοριακά συστήματα «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ» της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. και
του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών:
i. Τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση με βάση τα στοιχεία του αιτούντος και της
συζύγου ή ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης, εφόσον υπάρχει
ii. Επιβεβαίωση λίστας ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων του αιτούντος.
«γ) από τα πληροφοριακά συστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων, ένδειξη ταύτισης
του ΑΦΜ του αιτούντος δικαιούχου με τον λογαριασμό πληρωμής (ΙΒΑΝ) του
δικαιούχου ή του συνδικαιούχου του λογαριασμού.»
Η περ. γ΄ προστέθηκε με την παρ.3 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
κaι Επενδύσεων - Τουρισμού – Επικρατείας Αριθμ. 12181 της 30/31.7.2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 9022/16.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
“Πρόγραμμα ‘Τουρισμός για όλους΄ έτους 2020” (Β΄ 2393)» (Β΄ 3155).
4. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής παρέχεται η συγκατάθεση προς το
Υπουργείο Τουρισμού για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων
του αιτούντος και των ωφελουμένων μελών του, αποκλειστικά για τους σκοπούς
ένταξης στο Πρόγραμμα της παρούσας. Τα ανωτέρω δεδομένα διατηρούνται από το
Υπουργείο Τουρισμού για δύο (2) έτη από την έκδοση του Οριστικού Μητρώου
Δικαιούχων - Ωφελουμένων και του Οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων και σε κάθε
περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.
5. Ο αιτών φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της
ηλεκτρονικής του αίτησης. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης,
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται.
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6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των δικαιούχων επισυνάπτονται σε ψηφιακή
μορφή στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.
7. Μη επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των δικαιολογητικών που ορίζονται από
τη Δημόσια Πρόσκληση καθώς και προκύπτουσα μη πλήρωση των όρων της
Δημόσιας Πρόσκλησης και αναντιστοιχία των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων,
επιφέρει αποκλεισμό του δικαιούχου ή ωφελούμενου αυτού από το Πρόγραμμα.
Άρθρο 8
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1. Η υποβολή αίτησης γίνεται εφόσον οι δικαιούχοι πληρούν τα οριζόμενα στη
Δημόσια Πρόσκληση εισοδηματικά κριτήρια και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο
προηγούμενο οικονομικό έτος εισοδήματα, όπως προκύπτουν από τη Δήλωση
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018. Ως
οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα που
λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του.
2. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την
κατάρτιση του πίνακα των δικαιούχων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση, εξαιρουμένου του
εισοδηματικού κριτηρίου.
3. Ο έλεγχος των κριτηρίων συμμετοχής στο Πρόγραμμα διενεργείται με τη
διασταύρωση των απαιτούμενων στοιχείων, τα οποία αντλούνται μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα
άρθρα 47 και 48 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
4. Με τη συμπλήρωση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων οι δικαιούχοι
κατατάσσονται σε Μητρώο Αιτήσεων Δικαιούχων - Ωφελουμένων, στο οποίο
αναγράφονται:
- ο Κωδικός Αριθμός Αίτησης της αίτησης συμμετοχής τους, τα τέσσερα τελευταία
ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία
ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),
- τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΑΜΚΑ) των ωφελούμενων μελών ανά δικαιούχο.
5. Για τους υποψήφιους που δεν πληρούν ή που δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 2, όπως αυτές εξειδικεύονται από τη Δημόσια
Πρόσκληση, ή που εντάσσονται στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 2 της
παρούσας, συντάσσεται Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά του λόγου
αποκλεισμού τους.
6. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Αποκλείονται επίσης αιτήσεις που έγιναν από ωφελούμενα μέλη με την ιδιότητά τους
ως δικαιούχων και αντίστροφα.
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7. Το προσωρινό Μητρώο Αιτήσεων Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο προσωρινός
Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού
www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική www. tourism4all.gov.gr.
8. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα
ηλεκτρονικής υποβολής προς το Υπουργείο Τουρισμού μίας και μόνο ένστασης μέσω
της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού
Μητρώου Δικαιούχων - Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη
ημέρα της δημοσίευσής τους στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Τουρισμού. Η
διαδικασία για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζεται στη
Δημόσια Πρόσκληση.
9. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από αρμόδια τριμελή Επιτροπή που θα
συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, καταρτίζεται: α) το Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων Ωφελουμένων, μεταξύ των οποίων θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση και β) ο
οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, και αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου
Τουρισμού
www.mintour.gov.gr
και
στην
ηλεκτρονική
εφαρμογή
www.tourism4all.gov.gr.
10. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων για τους οποίους θα εκδοθεί
e-voucher διαμορφώνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από το
ανωτέρω οριστικό Μητρώο, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.
11. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας
Αποκλειομένων καταρτίζονται με απόφασή του Υπουργού Τουρισμού.
Άρθρο 9
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων παρόχων υποβάλλονται προς το
Υπουργείο Τουρισμού αποκλειστικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου
Τουρισμού μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Για την
υποβολή της αίτησης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση (επαλήθευση της
ταυτότητας) των παρόχων με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Αιτήσεις που υποβάλλονται με διαφορετικό
τρόπο ή υποβάλλονται εκτός της προθεσμίας που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση
δεν λαμβάνονται υπόψη. Λεπτομέρειες για τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή
των αιτήσεων καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με τη
Δημόσια Πρόσκληση.
2. Η αίτηση επέχει θέση δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων του
προγράμματος καθώς και δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) για τα
στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται
στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
3. Οι πάροχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της
ηλεκτρονικής τους αίτησης. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης,
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται.
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4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρόχων επισυνάπτονται σε ψηφιακή μορφή
στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους. Μη επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση
των δικαιολογητικών που ορίζονται από τη Δημόσια Πρόσκληση καθώς και
αναντιστοιχία των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων, επιφέρει αποκλεισμό του
παρόχου από το Πρόγραμμα.
Οι πάροχοι οφείλουν να τηρούν πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά σε φυσικό
αρχείο στην έδρα της επιχείρησης μέχρι την αποπληρωμή τους από το πρόγραμμα και
σε κάθε περίπτωση για δύο έτη.
5. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς το Υπουργείο
Τουρισμού για τη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων των παρόχων αποκλειστικά
για τους σκοπούς της παρούσας.
Άρθρο 10
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των παρόχων συντάσσεται το
προσωρινό Μητρώο Παρόχων. Για τους υποψήφιους που από τον έλεγχο των
αιτήσεων προκύπτει ότι δεν πληρούνται ή δεν αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 5 της παρούσας, όπως αυτές εξειδικεύονται με τη Δημόσια
Πρόσκληση, συντάσσεται προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά στον
λόγο αποκλεισμού τους.
2. Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων
Παρόχων
αναρτώνται
στον
ιστότοπο
του
Υπουργείου
Τουρισμού
www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr.
3. Οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα
υποβολής προς το Yπουργείο Τουρισμού μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής
εφαρμογής μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του
προσωρινού Μητρώου Παρόχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της
δημοσιεύσεώς τους. Η διαδικασία για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων
καθορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.
4. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων των Παρόχων από τριμελή επιτροπή που θα
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, καταρτίζεται το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο
οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων.
5. Το Μητρώο Παρόχων και ο Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων καταρτίζονται με
απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου
Τουρισμού
www.mintour.gov.gr
και
στην
ηλεκτρονική
εφαρμογή
www.tourism4all.gov.gr.
«Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται για την κατάρτιση συμπληρωματικών
μητρώων παρόχων κατά τη διάρκεια του προγράμματος λόγω αύξησης του συνολικού
αριθμού των Δικαιούχων και ωφελουμένων του.»
Το τελευταίο εδ. προστέθηκε ως παρ. με την παρ. 5 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης κaι Επενδύσεων - Τουρισμού – Επικρατείας Αριθμ.
12181 της 30/31.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 9022/16.06.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης “Πρόγραμμα ‘Τουρισμός για όλους΄ έτους 2020” (Β΄
2393)» (Β΄ 3155).
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Άρθρο 11
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα
δικαιούχων και παρόχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η έναρξη και η λήξη
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθώς και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του
προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.
2. Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι καταρτίζουν με ιδιόχειρη υπογραφή ή με
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή προτυποποιημένη σύμβαση, η οποία βασίζεται
στους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρόσκλησης. Η από τα
συμβαλλόμενα μέρη υπογεγραμμένη ανωτέρω σύμβαση καθώς και τα δικαιολογητικά
που σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση θα πρέπει να τη συνοδεύουν, αναρτώνται
με ευθύνη του παρόχου στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή.
3. Η σύναψη σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και παρόχου γεννά την αξίωση του
δεύτερου να εισπράξει από τον πρώτο ποσό αντίστοιχο με την οικονομική αξία του evoucher, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας και προσδιορίζεται με τη Δημόσια
Πρόσκληση, ως αντάλλαγμα μέρους ή του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
4. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καταβάλλεται από τους δικαιούχους και ιδιωτική
οικονομική συμμετοχή, τούψος της οποίας είναι η διαφορά μεταξύ της προτεινόμενης
από τους παρόχους τιμή συνεργασίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με το
πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», έτους 2020, και της αξίας που αντιπροσωπεύει
το e-voucher που φέρει ο δικαιούχος, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη σύμβαση
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και τη Δημόσια Πρόσκληση.
5. Φόρος διαμονής που τυχόν βαρύνει δικαιούχους ή ωφελούμενους για την παροχή
υπηρεσιών δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα.
6. (Καταργήθηκε από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης κaι
Επενδύσεων - Τουρισμού – Επικρατείας Aριθμ. 17247 της 11/20.11.2020
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και Επικρατείας
“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ’ ΕΤΟΥΣ 2020” (Β’ 2393), όπως ισχύει»
(Β’ 5149)
Άρθρο 12
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, από τη συλλογική απόφαση (ΣΑ)
011 του Υπουργείου Τουρισμού.
«Άρθρο 13
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ e-voucher από τις πιστώσεις του ΠΔΕ

256

1. Οι πάροχοι υποβάλλουν για την πληρωμή τους, στην ανωτέρω ηλεκτρονική
εφαρμογή, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, που
καθορίζονται στην παρούσα και στη Δημόσια Πρόσκληση.
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να αναρτώνται από τους παρόχους για την
πληρωμή τους είναι:
I. Σύμβαση μεταξύ Δικαιούχου και Παρόχου, ορθά και πλήρως συμπληρωμένη
II. To e- voucher (διατακτική ταξιδίου) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής
III. Βεβαίωση της τράπεζας ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου για το
IBAN του λογαριασμού, εφόσον η τράπεζα δεν επιστρέψει ένδειξη ταύτισης του
ΑΦΜ με τον IBAN του λογαριασμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της
παρούσας
Η περ. ΙΙΙ,
-που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 4 της απ. Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης κaι Επενδύσεων - Τουρισμού – Επικρατείας Αριθμ. 12181 της
30/31.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 9022/16.06.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης “Πρόγραμμα ‘Τουρισμός για όλους΄ έτους 2020” (Β΄ 2393)» (Β΄
3155),
-αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 3 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης κaι Επενδύσεων - Τουρισμού – Επικρατείας Aριθμ.
17247 της 11/20.11.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού
και Επικρατείας “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ’ ΕΤΟΥΣ 2020”
(Β’ 2393), όπως ισχύει» (Β’ 5149).
IV. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για πλήρη διαμονή.
3. Η ανάρτηση στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διαδικασία πληρωμής
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων του
προγράμματος, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α’ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων
που δηλώνονται στην αίτηση, μπορεί να επιφέρει καθυστέρηση ή/και αδυναμία
εκκαθάρισης της πληρωμής, δύναται δε, να επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και
διοικητικές κυρώσεις.
4. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρωμής, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα και
στη Δημόσια Πρόσκληση, υποβάλλονται από τον πάροχο για κάθε μήνα υλοποίησης
του προγράμματος κατά τη διάρκεια του επόμενου ημερολογιακού μήνα, ειδικά για
το δίμηνο Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2020 τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από
6.11.2020.
5. Η υπηρεσία που υλοποιεί το πρόγραμμα, τηρεί η ίδια, στο πλαίσιο της
επιμερισμένης ευθύνης, τα στοιχεία των παρόχων και δικαιολογητικά. Έπειτα από
την επεξεργασία και τη διασταύρωση των στοιχείων, και στη συνέχεια πριν από την
εκκαθάριση και πληρωμή δημιουργείται από την αρμόδια για την υλοποίηση του
προγράμματος Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού:
α) Αναλυτική κατάσταση παρόχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα
πλήρη στοιχεία τους (Α.Φ.Μ., επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή
IBAN. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι σύμφωνη με τις
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προδιαγραφές που ορίζονται από την “Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.” (ΔΙΑΣ Α.Ε.)
προς την οποία και διαβιβάζεται.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το πλήθος
των δικαιούχων, την περίοδο πληρωμής και το συνολικό προς πληρωμή ποσό,
ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.
6. Οι ανωτέρω καταστάσεις διαβιβάζονται εντύπως στην Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού η οποία, βάσει της συγκεντρωτικής
κατάστασης, μεταφέρει το συνολικό ποσό από το λογαριασμό του έργου που είναι
ενταγμένο στη ΣΑΕ 011, στον ενδιάμεσο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου No
2424221105 “Πληρωμές ΠΔΕ Υπ. Τουρισμού μέσω ΔΙΑΣ ΑΕ” με ΙΒΑΝ
GR3801000230000002424221105 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με
ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps). Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά
μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός Νo 2424221105
προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς
λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων.
7. Η ανωτέρω αναλυτική κατάσταση αποστέλλεται ηλεκτρονικά με ασφαλή τρόπο
προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε. η οποία μεταφέρει τα ποσά χρεώνοντας τον ενδιάμεσο
λογαριασμό και πιστώνοντας τους λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών των παρόχων,
με βάση την αναλυτική κατάσταση που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από το
Υπουργείο Τουρισμού. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Τουρισμού για τις ανωτέρω πληρωμές και για όσες εξ αυτών απέτυχαν
να πληρωθούν.
8. Οι προς εκτέλεση πληρωμές, θα ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της
απόφασης 2/54366 του Υπ. Οικονομικών (Β’ 2680). Για τη διενέργεια της πληρωμής,
ο λογαριασμός του ελληνικού Δημοσίου της παρ. 6 του παρόντος, θα έχει επαρκές
υπόλοιπο για το μεταφερόμενο κεφάλαιο και την ανά συναλλαγή προμήθεια,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος. Οι πληρωμές που θα εκτελούνται έως και την 31/12/2020 διενεργούνται
χωρίς επιβάρυνση για την Τράπεζα της Ελλάδος από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και χωρίς
προμήθεια για το Δημόσιο.
9. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν σε λογαριασμό του
Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR3001000230000000000002002 ως έσοδα του
ΠΔΕ. Τα ποσά αυτά αποτυπώνονται από το φορέα υλοποίησης σε νέα αναλυτική και
συγκεντρωτική κατάσταση τηρουμένης της διαδικασίας των παραγράφων 5, 6 και 7
του παρόντος.
10. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται
με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την ΓΔΟΔΥ του
Υπουργείου Τουρισμού. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων είναι: i) Συγκεντρωτική κατάσταση του σημείου 5β του
παρόντος ii) Αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής (eps) για την μεταφορά του
ποσού από το λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται
στην ΤτΕ iii) Extrait του λογαριασμού του έργου που τηρείται στην ΤτΕ».
Το άρθρο 13 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης κaι Επενδύσεων - Τουρισμού – Επικρατείας Aριθμ.
17247 της 11/20.11.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού
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και Επικρατείας “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ’ ΕΤΟΥΣ 2020”
(Β’ 2393), όπως ισχύει» (Β’ 5149).
Άρθρο 14
ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. Η παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρονται
στα άρθρα 7 και 13 και αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της
παρούσας απόφασης, εκκινεί κατόπιν έγκρισης του Γενικού Γραμματέα
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
2. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και
σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με τις διατάξεις περί προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 15
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Άρθρο 16
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η παράβαση των όρων του προγράμματος από τους δικαιούχους και τους παρόχους,
εκτός της διακοπής της επιδότησης, μπορεί να επιφέρει τον αποκλεισμό τους από το
πρόγραμμα έως τρία (3) και έως πέντε (5) χρόνια, αντίστοιχα, με απόφαση της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου
Τουρισμού και μετά από εισήγηση της αρμόδιας για την υλοποίηση του
προγράμματος Διεύθυνσης.
Άρθρο 17
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στη Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εξειδικεύεται κάθε αναγκαία για την
υλοποίηση του προγράμματος λεπτομέρεια.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------
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427. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1148 της
15/17.6.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από
11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄
2398)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών»
(Α΄ 6).
7. 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 ισχύει.
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Την υπ΄ αρ. Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
10. Την υπ΄ αρ. 339/18-07-2019 (Β΄ 3051) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο».
11. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
12. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14-3-2020 (Β΄ 859) κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων,
δημοτικών, ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και
38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων».
13. Την υπ΄ αρ. 18152/14-3-2020 (Β΄ 857) κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
260

απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως
και 30.4.2020».
14. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18149/13-3-2020 (Β΄ 855) κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών
επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020».
15. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.16838/10-3-2020 (Β΄ 783) 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».
16. Την Δ1α/Γ.Π.οικ. 16837/10-3-2020 (Β΄ 782) κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών
εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60)
ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος».
17. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17733/12-3-2020 (Β΄ 833) κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων,
κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης,
παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης
αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για
το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020».
18. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17-3-2020 (Β΄ 915) κοινή απόφαση των Υπουργών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
19. Την υπ΄ αρ. 1/20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων», καθώς και την υπ΄ αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
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20. Την 12997/231/23-03-2020 (993 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των
εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19».
21. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 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» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
22. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
23. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/10/2020, οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από
01/06/2020 έως και την 30/06/2020 των κάτωθι προσώπων:
i. των μισθωτών στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό
δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο
οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ή των οποίων τα ακαθάριστα
έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους
αναγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική
δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020, των οποίων η
σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της
επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της
περ. α΄ της υποπαρ. 2Α του εντέκατου άρθρου της από 20/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68),
ii. των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν κύρια κατοικία τουλάχιστον σε έναν
από τους μισθωτούς στις επιχειρήσεις της περίπτωσης i της παρούσας,
iii. των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητο για την κάλυψη στεγαστικών
αναγκών τέκνων εξαρτώμενων μελών, τα οποία φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον ένας τουλάχιστον
γονέας υπάγεται στους μισθωτούς της προηγούμενης περίπτωσης.
Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα,
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/10/2020, η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά την 01/06/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
διαστήματος της αναστολής.
4. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα πρόσωπα της παρ. 5
του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 64) και οι μισθωτοί που
εργάζονται στα εξής πρόσωπα: α) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που
ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. –κατά την έννοια της επίτευξης
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κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου
της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους– ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%)
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες
επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314),
ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που
υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου.
5. Η απόφαση αυτή δεν καταργεί τις αποφάσεις υπ΄ αρ. Α.1061/26-03-2020
(Β΄ 1043), Α. 1075/02-04-2020 (Β΄ 1160), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Α.
1086/ 13-04-2020 (Β΄ 1388) απόφαση και Α. 1108/08-05-2020 (Β΄ 1822).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που
εξακολουθούν να πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται
όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση
εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.---------428. 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
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992 της 17/17.6.2020 «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΄ 2401)
(Καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 28 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381 της
27/27.6.2020 «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΄ 2601), κατωτ.
αριθ. 467)
----------.----------
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429. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1102/154398 της 11/18.6.2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4270/139407/28.12.2017 απόφασης του Υπουργού και
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Kαθορισμός των
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ)
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347), (ΕΕ)
2017/891 της Επιτροπής (L 138) και (ΕΕ) 2017/892 της Επιτροπής (L 138),
σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των
οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά
Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών” (Β΄5)» (Β΄ 2403)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση
ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες
διατάξεις» (Α΄135).
β) 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).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (Α΄ 98).
δ) Την υπ΄ αρ. 243/14-01-2020 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή (Β΄ 36).
2. Τους κανονισμούς:
α) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1698/2005 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ.
487).
β) (EE) υπ΄ αρ. 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) υπ΄ αρ. 352/1978, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 165/1994, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 2799/1998, (ΕΚ) υπ΄
αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ΄ αρ. 485/ 2008 του Συμβουλίου»
(ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).
γ) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, «περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους
γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 637/2008 και του κανονισμού
(ΕΚ) υπ΄ αρ. 73/2009 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 608).
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δ) (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ΄ αρ. 922/1972. (ΕΟΚ) υπ΄
αρ. 234/1979, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου»
(ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).
ε) κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2017/891 της Επιτροπής, της 13ης
Μαρτίου 2017, «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) υπ΄ αρ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους εν λόγω
τομείς, καθώς και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής
(ΕΕ) υπ΄ αρ. 543/2011» (ΕΕ L 138, 25.5.2017, σ. 4).
στ) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2017/892 της Επιτροπής, της 13ης
Μαρτίου 2017, «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕE) υπ΄ αρ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 138,
25.5.2017, σ. 57).
ζ) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) υπ΄ αρ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου
2011, «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ.
1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157, 15.6.2011, σ.1).
η) κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) υπ΄ αρ. 907/2014 της Επιτροπής, της 11ης
Μαρτίου 2014, «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς
πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση
λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ» (ΕΕ L 255, 28.8.2014, σ.18).
θ) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2020/532 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου
2020, « σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς
κανονισμούς (ΕΕ) υπ΄ αρ. 809/2014, (ΕΕ) υπ΄ αρ. 180/2014, (ΕΕ) υπ΄ αρ. 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» (ΕΕ L 119,
17.4.2020, σ.3).
ι) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2020/600 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) υπ΄ αρ.
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, διόρθωση σφάλματος Α΄126).
4. Τα υπ΄ αρ. 27827/4-5-2020 και 29907/14-5-2020 έγγραφα - εισηγήσεις του
ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων).
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4270/139407/28.12.2017 απόφασης (Β΄5).
Η υπ΄ αρ. 4270/139407/28.12.2017 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β, της παρ. 2.Α., του άρθρου 14,
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Ειδικά και κατά παρέκκλιση για το έτος 2020, ως
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εν λόγω τροποποιήσεων των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2020».
2. Στο τέλος του σημείου γ, της περίπτωσης 1, της παρ. Α., του άρθρου 15,
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Ειδικά και κατά παρέκκλιση για το έτος 2020, ως
καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15η Ιουλίου 2020».
3. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου του σημείου ΕΞΟΦΛΗΣΗ, του άρθρου 17,
προστίθεται το ακόλουθο εδά-φιο: «Ειδικά και κατά παρέκκλιση για το έτος 2020, οι
αιτήσεις πληρωμής διαβιβάζονται από τις ΔΑΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις 30
Ιουνίου 2020 ανεξαρτήτως αν οι δράσεις υλοποιούνται ως 31/12/2019 ή 30/04/2020.
Ειδικά και κατά παρέκκλιση για το έτος 2021, οι αιτήσεις πληρωμής διαβιβάζονται
από τις ΔΑΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 ανεξαρτήτως αν οι
δράσεις υλοποιούνται ως 31/12/2020 ή 30/04/2021».
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 21 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Κατά
παρέκκλιση για το έτος 2020, οι ΔΑΟΚ διαβιβάζουν τις εν λόγω εκθέσεις ελέγχου το
αργότερο μέχρι 30/06/2020».
5. Στο τέλος της παρ. 1.β.1. του άρθρου 22, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ειδικά και κατά παρέκκλιση για το έτος 2020, η αρμόδια επιτροπή διαβιβάζει τις
ανωτέρω σχετικές εκθέσεις ελέγχου το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2020».
6. Στο σημείο β, της παρ. 2, του άρθρου 22, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ειδικά και κατά παρέκκλιση για το έτος 2020, η διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων
θα πραγματοποιηθεί στο 10% των αιτήσεων ενίσχυσης, μετά από σχετική
δειγματοληψία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις αιτήσεις ενίσχυσης έτους 2019».
7. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 23, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Ειδικά
και κατά παρέκκλιση για το έτος 2020, τα στοιχεία της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2
καταχωρούνται έως την 30η Ιουνίου 2020».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
----------.----------
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430. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424 της 18/18.6.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020
έως και τις 2.7.2020» (Β΄ 2420)
Η παρούσα απ., όπως είχε συμπληρωθεί,
-με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας - Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41734 της 2/2.7.2020 «Παράταση
ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/ 18.6.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών “Κανόνες
τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος
από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020” (Β΄ 2420)» (Β΄ 2704),
-με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας - Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45236 της 15/15.7.2020 «Παράταση
ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/ 18.6.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες
τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της
επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος
από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» (B΄ 2420)» (Β΄ 2875) και
-με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας - Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48596 της 31/31.7.2020 «Παράταση
ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/ 18.6.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών “Κανόνες
τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος
από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020” (Β΄ 2420), έως και τις 31.8.2020» (Β΄
3157),
-αντικαταστάθηκε, από την έναρξη ισχύος της, στο σύνολό της, από την υ.α.
Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα
προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3611), κατωτ. αριθ. 653, και δυνάμει της περ.
στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 αυτής. Με την δε παρ. 2 ιδίου άνω άρθρου 30
ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και
την 15η Σεπτεμβρίου 2020 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες
διατάξεις.»
Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (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), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «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 Π.Ν.Π. «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΄ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.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
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1861).
3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.31972/22.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1982).
4. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33475/1.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από 2.6.2020 έως και
τις 8.6.2020» (Β΄ 2095).
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5. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34429/3.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από 5.6.2020 έως και
τις 15.6.2020» (Β΄ 2144).
6. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.35444/9.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 9.6.2020 έως
και τις 23.6.2020» (Β΄ 2216).
7. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.37992/17.6.2020 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΄ 2401).
8. Τις από 29.5.2020 και 2.6.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
9. 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.
10. Την υπ΄ αρ. Β2β/οικ.38423/18.6.2020 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 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

Τετραγωνικά μέτρα
επιφάνειας παραλίας με
ελεγχόμενη είσοδο

Πληθυσμός ατόμων
(πελάτες)

Μέχρι 1.000 τ.μ.

40 άτομα

- Υπηρεσίες
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εκμετάλλευσης θαλάσσιων
λουτρών/93.29.11.02
- Υπηρεσίες μίσθωσης
ομπρελών ή και
καθισμάτων παραλιών
(πλαζ)/93.29.11.05
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 ή 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) ατόμων και
ξαπλωστρών ή καρεκλών 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

Ειδικές απαιτήσεις
- Παροχή προϊόντων σε πακέτο (takeaway) και
delivery στο σημείο έκθεσης (ξαπλώστρα).

- Δραστηριότητες
υπηρεσιών εστιατορίων
και κινητών μονάδων
εστίασης/56.10 και
παροχής ποτών /56.30 που
προσφέρονται από
υγειονομικού τύπου
καταστήματος σε ενιαίο
χώρο με την παραλία
(αμμουδιά).

- Επιτρέπεται στον χώρο του υγειονομικού
καταστήματος η παρασκευή γευμάτων και ροφημάτων,
τηρώντας τα ατομικά μέτρα προστασίας που
προβλέπονται στην υπ΄ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.37992/17.6.2020 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 2401).
- Απαγορεύεται η διοργάνωση εκδηλώσεων που
προκαλούν συνάθροιση καταναλωτών (πάρτυ κ.λπ.). Απαγορεύεται για τους πελάτες η χρήση των μπαρ
(όπου υπάρχουν) για την παραμονή τους
- Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον
χώρο λειτουργίας του καταστήματος, σύμφωνα με την
υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.37992/17.6.2020 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 2401).
- Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ πελατών ορίζεται το
ενάμισι (1,5) μέτρο.
- Ισχυρή σύσταση μάσκας για τους εργαζόμενους.
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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 δύο χιλιάδες
(2.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για
χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα με τον
πίνακα που ακολουθεί:

Παράβαση/ανά
περίπτωση

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

- Υπηρεσίες
πάρκων ψυχαγωγίας
και παραλιών (μόνο
για τις επιχειρήσεις
που
εκμεταλλεύονται
παραλίες)/93.29.11.0
0 - Υπηρεσίες
εκμετάλλευσης
θαλάσσιων
λουτρών/93.29.11.02
- Υπηρεσίες

Μη τήρηση της
αναλογίας
ατόμων/τ.μ. απόσταση αξόνων
ομπρελών ελάχιστη απόσταση
μεταξύ
ξαπλωστρών,
αριθμός ομπρελών
και καρεκλών και
αριθμός ατόμων υπό
των ομπρελών

Κυρώσεις

1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ.

Για επιχειρήσεις
που
- Αναστολή λειτουργίας για
εκμεταλλεύονται
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
επιφάνειες παραλιών
έως δύο χιλιάδες
2η παράβαση:
(2.000) τ.μ.
- Διοικητικό πρόστιμο που
κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού
υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1,
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μίσθωσης ομπρελών
ή και καθισμάτων
παραλιών
(πλαζ)/93.29.11.05

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 τριάντα
(30) ημερολογιακές ημέρες.
3η παράβαση: α) εντός τριών (3)
μηνών από την αρχική, αναστολή
λειτουργίας για ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες,
β) εντός έξι (6) μηνών από την
αρχική, αναστολή λειτουργίας για
εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο επτά χιλιάδες
(7.000) ευρώ
- Αναστολή λειτουργίας για
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
Για επιχειρήσεις
που
2η παράβαση:
εκμεταλλεύονται
- Διοικητικό πρόστιμο που
επιφάνειες παραλιών κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού
από δύο χιλιάδες
υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1,
(2.000) τ.μ. έως
ως εξής:
δέκα χιλιάδες
1%-25%, δέκα χιλιάδες (10.000)
(10.000) τ.μ.
ευρώ
25%-50%, δεκατρείς χιλιάδες
(13.000) ευρώ
50%-75%, δεκαέξι χιλιάδες (16.000)
ευρώ
>75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
- Αναστολή λειτουργίας για τριάντα
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(30) ημερολογιακές ημέρες.
3η παράβαση:
α) εντός τριών (3) μηνών από την
αρχική, αναστολή λειτουργίας για
ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες,
β) εντός έξι (6) μηνών από την
αρχική, αναστολή λειτουργίας για
εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ
- Αναστολή λειτουργίας για
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο που
κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού
υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1,
ως εξής:
1%-25%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000)
Για επιχειρήσεις
ευρώ
που
εκμεταλλεύονται
25%-50%, δεκαέξι χιλιάδες (16.000)
επιφάνειες παραλιών ευρώ
άνω των δέκα
50%-75%, είκοσι χιλιάδες (20.000)
χιλιάδων (10.000)
ευρώ
τ.μ.
>75%, είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000)
ευρώ.
- Αναστολή λειτουργίας για τριάντα
(30) ημερολογιακές ημέρες.
3η παράβαση: α) εντός τριών (3)
μηνών από την αρχική, αναστολή
λειτουργίας για ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες,
β) εντός έξι (6) μηνών από την
αρχική, αναστολή λειτουργίας για
εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

Παράβαση/ανά
περίπτωση
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Κυρώσεις (για κάθε παράβαση)

1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδες
(2.000) ευρώ
Δραστηριότητες
υπηρεσιών
εστιατορίων και
κινητών μονάδων
εστίασης/56.10 και
παροχής
ποτών/56.30 που
προσφέρονται από
υγειονομικού τύπου
καταστήματα που
εκμεταλλεύονται σε
ενιαίο χώρο με την
παραλία (αμμουδιά).

- Μη τήρηση των
κανόνων ατομικής
προστασίας.

- Αναστολή λειτουργίας για
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
2η παράβαση:

- Διοργάνωση
εκδηλώσεων που
προκαλούν
συνάθροιση
καταναλωτών
(πάρτυ κ.λπ.).

- Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ
- Αναστολή λειτουργίας για τριάντα
(30) ημερολογιακές ημέρες.

- Χρήση των μπαρ
(όπου υπάρχει) για
την αναμονή των
πελατών.

3η παράβαση: α) εντός τριών (3)
μηνών από την αρχική, αναστολή
λειτουργίας για ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες,
β) εντός έξι (6) μηνών από την
αρχική, αναστολή λειτουργίας για
εξήντα (60) ημερολογιακές 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 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, οι Διευθύνσεις
Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, 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, τα αρμόδια
όργανα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, το ένστολο
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το
ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας
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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 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 και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (διοικητικό πρόστιμο
και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού/φορέα).
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 (Παράρτημα Ι, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας), 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 (2) 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) εργάσιμων ημερών από την
επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας,
ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως 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 αιτιολογημένη απόφαση του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών,
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 δύο
(2) εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα
συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει. Αν οι
υποβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι ήδη επιβληθείσες
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διοικητικές πράξεις (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας της
επιχείρησης/οργανισμού/φορέα) από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή Αρχής, ο
οποίος εκδίδει σχετική απόφαση. Η προθεσμία υποβολής, καθώς και η υποβολή
αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας της
επιχείρησης/οργανισμού/φορέα, το οποίο επιβάλλεται παραχρήμα με τη διαπίστωση
της παράβασης από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές.
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),
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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).
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
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τις 18 Ιουνίου 2020 έως και τις 2 Ιουλίου 2020.
2. Η υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.35444/9.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 2216), καταργείται από την
έναρξη ισχύος της παρούσας.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
----------.---------431. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38429 της
18/18.6.2020 «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 18.6.2020 έως και 27.6.2020, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄
2421)
Έχοντας υπόψη:
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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.34781/4.6.2020 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, 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΄ 2168).
10. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35120/6.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 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
“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΄ 2168)» (Β΄ 2211).
11. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35463/9.6.2020 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 και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 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 “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΄ 2168)» (Β΄ 2217).
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12. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36857/13.6.2020 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΄ 2277).
13. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.37992/17.6.2020 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, 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΄ 2401).
14. To υπ΄ αρ. 547/5.6.2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του υπαλλήλου της Διεύθυνσης
Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και τις υπ΄ αρ. 2645 και
2646/9.6.2020 αναφορές του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και
Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ), σχετικά με τη μη τήρηση των
οριζομένων στο άρθρο 2 της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 (Β΄ 2168) 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,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.35120/6.6.2020 (Β΄ 2211) όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και
Υποδομών και Μεταφορών και με την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35463/9.6.2020 (Β΄ 2217)
όμοια 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 και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
15. Την από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
16. Την υπ΄ αρ. Β2β/οικ.38428/18.6.2020 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
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 18.6.2020 έως
και 27.6.2020, 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:
Α) Λαϊκή αγορά επί της οδού Επτανήσου του Δήμου Πετρούπολης, με φορέα
λειτουργίας αυτής τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, για
λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
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λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων όρων στην
υπ΄ αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 (Β΄ 2168) κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα
με τo υπ΄ αρ. πρωτ. 547/5.6.2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του υπαλλήλου της
Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.
Β) Λαϊκή αγορά επί της οδού Αργοστολίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, 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.34781/4.6.2020 (Β΄ 2168) κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα
με την υπ΄ αρ. 2646/9.6.2020 αναφορά του ΣΥΚΕΑΑΠ.
Γ) Λαϊκή αγορά επί της Γεωργίου Θεοτόκη (ΠΗΓΑΔΑ) του Δήμου Πειραιά, 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.34781/4.6.2020 (Β΄ 2168) κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα
με την υπ΄ αρ. 2645/9.6.2020 αναφορά του ΣΥΚΕΑΑΠ.

----------.---------432. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. 1137 της 11/18.6.2020 «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής
δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού
του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου» (Β΄ 2423)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, 18, 19, 30 37 και 54Α
αυτού.
2. Τα άρθρα 1 έως 8 και 13 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), περί Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), 21 έως 35 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17), 5 έως 19 του
ν. 3634/2008 (Α΄ 9), 27 έως 50 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), 15 έως 17 του ν. 3091/2002
(330 Α΄), άρθρο 23 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 68, 85, 89, 105 και 112 του Κώδικα Διατάξεων
Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά
Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 του α.ν. 1521/1950 (Α΄ 245) «περί φόρου
μεταβιβάσεως ακινήτων», ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 1587/1950 (Α΄ 294), όπως
ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 «Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας - Χορήγηση
βεβαίωσης για την καταχώριση εγγράφου» του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
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7. Τις διατάξεις της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου της
διασποράς του Κορωνοϊού Covid-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A΄
83), όπως τροποποιήθηκε με την από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
Κορωνοϊού Covid-19 και άλλες κατεπείγοντες διατάξεις» (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και ισχύει.
8. Το Κεφάλαιο 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) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
9. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του
Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή»
σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και
ισχύει.
11. Την 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή
και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και την 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
12. Την ανάγκη διευκόλυνσης και επιτάχυνσης των συναλλαγών με τις Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των φορολογουμένων.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υποβολή δηλώσεων και αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών
1. Οι αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις κατοχής ακινήτων (Ε9 και ΦΜΑΠ
φυσικών και νομικών προσώπων, ΕΤΑΚ και ΦΑΠ νομικών προσώπων καθώς και
ΕΦΑ) και τα υποδείγματα που επέχουν θέση δήλωσης, για τις οποίες δεν προβλέπεται
ηλεκτρονική υποβολή, και οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας
κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών μεταβίβασης ακινήτων και κερδών από
τυχερά παίγνια αποστέλλονται υποχρεωτικά (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά μέσω
συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή με ψηφιακή απεικόνιση
(scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας
υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Είναι επίσης δυνατή η
κατάθεση των δηλώσεων και προς το γραφείο πρωτοκόλλου της αρμόδιας υπηρεσίας,
εντός φακέλου. Ο κατάλογος των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των
281

αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την αποστολή των ως άνω μηνυμάτων
δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).
Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το
αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα
του φορολογουμένου, αποτελεί γι΄ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης ή της
αίτησης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.
Με τον ίδιο τρόπο υποβάλλονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού του
άρθρου 54 Α του ν. 4174/ 2013 και οι υπεύθυνες δηλώσεις που επέχουν θέση
πιστοποιητικού, όπου δεν προβλέπεται ηλεκτρονική έκδοση αυτού μέσω κεντρικά
παρεχόμενης υπηρεσίας, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποδοχή
δήλωσης η οποία υπεβλήθη μέσω διαδικτύου καθώς και οι αιτήσεις για τη χορήγηση
του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας
κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001.
Η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης για πλειστηριασμό υποβάλλεται
αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με
φυσικό φάκελο και διεκπεραιώνεται άμεσα.
2. Οι υποβαλλόμενες δηλώσεις ή αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικού
υπογράφονται από τους υπόχρεους ή τους δηλούντες ή τους αιτούντες και
συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα και
δικαιολογητικά. Σε περίπτωση αποστολής των δηλώσεων ή αιτήσεων με φυσικό
φάκελο ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, για
την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας των υπόχρεων σε δήλωση ή των αιτούντων, κατά
περίπτωση, συνυποβάλλεται εκτυπωμένο αρχείο υπεύθυνης δήλωσης αυτών, η οποία
έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr, με την οποία δηλώνουν ότι οι ίδιοι είναι
οι υπογράφοντες τη δήλωση ή αίτηση, κατά περίπτωση, και καταχωρούν και πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας αυτών. Άλλως υποβάλλεται ή αποστέλλεται νόμιμη θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος ή του αιτούντος.
Σε περίπτωση αποστολής των δηλώσεων ηλεκτρονικά, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση
αποστέλλεται ηλεκτρονικά μαζί με την υποβαλλόμενη δήλωση. Κατά τον ίδιο τρόπο
εκδίδονται και αποστέλλονται και οι υπεύθυνες δηλώσεις που επέχουν θέση
πιστοποιητικού με το περιεχόμενο που ορίζεται κατά περίπτωση.
3. Μετά την παραλαβή της δήλωσης ή της αίτησης (είτε μέσω φυσικού είτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) αυτή καταχωρείται αμέσως κατά περίπτωση στο βιβλίο
δηλώσεων ή στο πρωτόκολλο. Αιτήσεις και δηλώσεις που παραλαμβάνονται κατά τα
ανωτέρω από τις 7:30 μέχρι τις 12:00 χρεώνονται αυθημερόν από τον Προϊστάμενο
της υπηρεσίας σε υπάλληλο του αρμοδίου τμήματος. Σε περίπτωση υποβολής
δήλωσης ή αίτησης σε αναρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης,
διαβιβάζεται αυτή άμεσα στην αρμόδια, είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά, ανάλογα
με τον τρόπο υποβολής της, και ενημερώνεται ο δηλών ή ο αιτών μέσω της
προσωποποιημένης πληροφόρησης αυτού. Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ή της
αίτησης θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου
ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας
καταβολής του φόρου δεν υπολογίζεται ο χρόνος από την αποστολή της δήλωσης έως
και τον άμεσο προσδιορισμό του φόρου ή την έκδοση και εν συνεχεία ανάρτηση της
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πράξης προσδιορισμού του φόρου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του
myTAXISnet της ΑΑΔΕ, κατά περίπτωση.
4. Για τις δηλώσεις και αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση
(scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας
υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος ο οποίος τηρείται στο
αρχείο της υπηρεσίας.
5. Δηλώσεις φόρου χρηματικών δωρεών προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του
άρθρου 25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, δωρεών, γονικών
παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια δύνανται να υποβάλλονται μόνο από τον
υπόχρεο σε φόρο, εφόσον αποδεικνύεται η σύσταση της δωρεάς αλλά δεν είναι
γνωστά σε αυτόν τα πλήρη στοιχεία του δωρητή ή αυτός είναι αλλοδαπός και δεν
διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου στην Ελλάδα, εφόσον δεν συνυπολογίζονται
στην ετήσια δαπάνη του δωρητή φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης ε΄ του άρθρου 32 ΚΦΕ, ως ισχύει.
6. Με την παραλαβή της δήλωσης ή της αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ
διαπιστώνει την επισύναψη ή μη των απαιτούμενων και μόνο, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικών (έλεγχος πληρότητας του φακέλου και έλεγχος της συνδρομής των
προϋποθέσεων επιστροφής φόρου άνω των 300 ευρώ, όπου τούτο προβλέπεται) και,
εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, διεκπεραιώνει υποχρεωτικά τη δήλωση ή την αίτηση
εντός των προθεσμιών που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσας,
χωρίς τη διενέργεια επαλήθευσης της συμφωνίας του περιεχομένου της δήλωσης με
τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Δικαιολογητικά, των οποίων η προσκόμιση
δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, δεν ζητούνται.
Σε περίπτωση έλλειψης των ως άνω ή μη συμπλήρωσης πεδίων της δήλωσης ή της
αίτησης, με αποτέλεσμα την αδυναμία προσδιορισμού της φορολογικής υποχρέωσης
ή έκδοσης του πιστοποιητικού, αναρτάται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του
υπόχρεου, το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
παραλαβή της δήλωσης ή της αίτησης ή του φυσικού φακέλου, πρόσκληση κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), προκειμένου ο υπόχρεος είτε να
συμπληρώσει τη δήλωση ή την αίτηση είτε να προσκομίσει τα έγγραφα που λείπουν,
ώστε να προσδιορισθεί η φορολογητέα ύλη ή να εκδοθεί το πιστοποιητικό. Εάν ο
φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί, η δήλωση ή η αίτηση, είτε θεωρείται ότι δεν έχει
υποβληθεί είτε ο φόρος υπολογίζεται και η οικεία πράξη ή το πιστοποιητικό
εκδίδονται χωρίς να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που δεν προσκομίσθηκαν κατά
περίπτωση.
7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί των προθεσμιών παραγραφής του
δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού
φόρου ή προστίμου, εντός εξήντα (60) ημερών από τη διεκπεραίωση των δηλώσεων
φόρου μεταβίβασης ακινήτων και φόρου κληρονομιών, δωρεών γονικών παροχών και
κερδών από τυχερά παίγνια, η αρμόδια για τη διεκπεραίωση υπηρεσία της ΑΑΔΕ
διενεργεί επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της δήλωσης με τα
οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και, εφόσον διαπιστώσει οποιοδήποτε σφάλμα
που συνεπάγεται τον προσδιορισμό μειωμένου φόρου, αναρτά στην
προσωποποιημένη πληροφόρηση του υπόχρεου στο myTAXISnet πρόσκληση για την
υποβολή τροποποιητικής δήλωσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή
της πρόσκλησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 του ΚΦΔ. Σε περίπτωση μη
υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός της ως άνω προθεσμίας, ο
Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ εκδίδει και κοινοποιεί αμελλητί
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εντολή ελέγχου. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα και
ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της εντολής ελέγχου.
Άρθρο 2
Ψηφιακή κοινοποίηση πράξεων προσδιορισμού του φόρου και πιστοποιητικών χορήγηση αντιγράφων
1. Με βάση τις δηλώσεις ή αιτήσεις, που υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 1, οι αντίστοιχες πράξεις προσδιορισμού του φόρου και τα πιστοποιητικά
εκδίδονται αμελλητί και το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία της ηλεκτρονικής παραλαβής της δήλωσης ή της αίτησης ή από την
ημερομηνία παραλαβής του φυσικού φακέλου, τηρώντας αυστηρά σειρά χρονικής
προτεραιότητας. Ειδικά οι δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων
διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά το αργότερο εντός των επόμενων δύο (2) εργασίμων
ημερών από την ημερομηνία χρέωσής τους στον αρμόδιο υπάλληλο. Μέσω της
εφαρμογής «Ψηφιακής Κοινοποίησης», οι πράξεις προσδιορισμού του φόρου και τα
πιστοποιητικά αναρτώνται ή επισυνάπτονται κατά περίπτωση στη θυρίδα του
φορολογουμένου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myTAXISnet της
ΑΑΔΕ, είτε υπογεγραμμένα ψηφιακά, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα
(υποχρεωτικά για τις ΔΟΥ Α΄ τάξης), είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan).
Σε περίπτωση απόρριψης της δήλωσης ή της αίτησης κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 6 του άρθρου 1 αναρτάται ή επισυνάπτεται η πράξη απόρριψης ή
ενημερώνεται ο φορολογούμενος κατά περίπτωση.
2. Στις περιπτώσεις που δήλωση κατοχής ακινήτων υποβάλλεται χειρόγραφα από
κληρονόμο, για λογαριασμό αποβιώσαντος, ή εκκαθαριστή ή - ελλείψει αυτού - από
τον τελευταίο νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου, που έχει προβεί σε διακοπή
εργασιών, ή πληρεξουσίου που ενεργεί για λογαριασμό του υποχρέου με ειδικό περί
της υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης πληρεξούσιο ή ειδική ηλεκτρονική
εξουσιοδότηση, η πράξη προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται στο όνομα του
υπόχρεου, και το οικείο πιστοποιητικό αναρτώνται, κατά τα ανωτέρω, και στην
προσωποποιημένη πληροφόρηση στο TAXISnet του υποβάλλοντος αυτήν.
3. Αντίγραφα των υποβαλλομένων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 δηλώσεων
φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών
αναρτώνται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 στην προσωποποιημένη
πληροφόρηση των δηλούντων.
4. Τα αντίγραφα των δηλώσεων και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται κατά τα
οριζόμενα στην παρούσα έχουν ισχύ πρωτοτύπου.
5. Αντίγραφα δηλώσεων και πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί, από 16 Μαρτίου
2020 μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας έχουν ισχύ πρωτοτύπου.
Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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433. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Αριθμ.
149 της 4/19.6.2020 «Καθιέρωση εργασίας καθ' υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου σε υπηρεσίες του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας
για το B΄ Εξάμηνο 2020» (Β΄ 2436)
----------.---------434. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΩΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Αριθμ. 150 της 4/19.6.2020 «Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής,
νυχτερινής εργασίας και υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες των υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του
Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας για το B΄ εξάμηνο του 2020» (Β΄ 2436)
----------.---------435. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ.
16379/2020 της 5/19.6.2020 «Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης αδειών
διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του
ν. 4251/2014, όπως ισχύει» (Β΄ 2438)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 20 του άρθρου 136 του ν. 4251/ 2014 (Α΄ 80) «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
β) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσης του», που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
γ) του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) «Αναδιοργάνωση του συστήματος
αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας,
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»,
δ) 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 ) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
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),
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η) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34),
ηα) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
ηβ) του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής», όπως ισχύει.
2. Της υπ΄ αρ. 13850/13-4-2020 (Β΄ 1506) απόφασης του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής «Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης αδειών
διαμονής, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20Β του ν.
4251/2014 όπως ισχύει.
3. Την αναγκαιότητα διευκόλυνσης των σχετικών διαδικασιών αναφορικά με την
υποβολή αιτήματος για τη χορήγηση των αδειών διαμονής που εκδίδονται δυνάμει
του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014, δεδομένου ότι στο πλαίσιο σταδιακής
επαναλειτουργίας των υπηρεσιών μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της
χώρας από 18.05.2020, πραγματοποιούνται συγκεκριμένες διοικητικές ενέργειες
ιδίως επιδόσεις αδειών διαμονής κατά την αυτοπρόσωπη ή διά πληρεξουσίου
προσέλευση των ενδιαφερόμενων πολιτών τρίτων χωρών στις αρμόδιες υπηρεσίες.
4. Την υπ΄ αρ. 5408/2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με
την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Για το διάστημα από 18.05.2020 έως και 31.12.2020, οι αιτήσεις για την αρχική
χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, καθώς και οι αιτήσεις για την αρχική
χορήγηση άδειας διαμονής στα μέλη οικογένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 δύνανται να κατατίθενται, πέραν των υπηρεσιών
μιας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, και στην υπηρεσία μιας στάσης της
Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου.
2. Κατά την εφαρμογή της παρ. 1, η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής των αδειών
διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 20 του
ν. 4251/2014, ανατίθεται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
3. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. Β του
ν. 4251/2014 από 18.5.2020 και εκκρεμούν στις υπηρεσίες μιας στάσης των
Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της
χώρας, εξετάζονται από τις υπηρεσίες στις οποίες υποβλήθηκαν.
----------.----------
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436. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθμ. 738 της 4/19.6.2020 «Καθιέρωση εργασίας
με αποζημίωση, κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για το
μόνιμο προσωπικό κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού του Θεραπευτηρίου
κατά το έτος 2020» (Β΄ 2438)
----------.---------437. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1149 της
15/19.6.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄
2447)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 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 τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), όπως ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών»
(Α΄ 6).
7. Την υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Την υπ΄αρ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
10. Την υπ΄αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
11. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
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12. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών,
ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν.
4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων» (Β΄ 859).
13. Την υπ΄αρ. 18152/14.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας
και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 857).
14. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων,
μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς
και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020» (Β΄ 855).
15. Την υπ΄αρ. Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε
τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και
24.3.2020» (Β΄ 783).
16. Την υπ΄αρ. Δ1α/ΓΠ οικ. 16837/10.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών
εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60)
ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος» (Β΄ 782).
17. Την υπ΄αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων και
ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων
κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από
13/3/2020 έως και 27/3/2020» (Β΄ 833).
18. Την υπ΄αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 915).
19. Την υπ΄αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
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Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ΄ αρ.
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689),
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).
20. Την υπ΄αρ. 12997/231/23.03.2020 (Β΄ 993) απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των
εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοΐού COVID-19».
21. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 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) μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις
του άρθρου πέμπτου 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) και με το άρθρο 3 του ν. 4690/2020 (Α΄104) όπως αυτές κυρώθηκαν με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και το άρθρο 1 ν. 4683/2020 (Α΄ 83), αντίστοιχα.
22. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
23. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από
01.06.2020 έως και 30.06.2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα
στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις
20.03.2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά
την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο
συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα
που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για
τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής
των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31.10.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά την 01.06.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
διαστήματος της αναστολής.
4. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα που
εκμισθώνουν ακίνητα στα εξής πρόσωπα: α) σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β) σε εκτός αυτής
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την
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έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας,
διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται
τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα
τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) σε εκτός αυτής
δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄
314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) σε επιχειρήσεις
που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου.
5. Η παρούσα απόφαση δεν καταργεί την υπ΄ αρ. Α.1061/26.03.2020 (Β΄ 1043)
απόφαση, την υπ΄ αρ. Α. 1074/02.04.2020 (Β΄ 1159) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε
με την υπ΄ αρ. Α. 1085/13.04.2020 (Β΄ 1388) όμοια, και την υπ΄ αρ.
Α.1105/8.05.2020 (Β΄1821) απόφαση.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.---------438. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1147 της
15/19.6.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από
11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 2449)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11.3.2020 (Α΄ 55) Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων»
(Α΄ 90 – Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα
υπαλλήλων αυτών».
7. 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 ισχύει.
8. Το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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9. Την υπ΄ αρ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
10. Την υπ΄ αρ. 339/18-07-2019 (Β΄ 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο».
11. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
12. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14.3.2020 (Β΄ 859) απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών,
ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν.
4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων».
13. Την υπ΄ αρ. 18152/14.3.2020 (Β΄ 857) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020».
14. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18149/13.3.2020 (Β΄ 855) απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων,
μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς
και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020.».
15. Την Δ1α/Γ.Π οικ.16838/10.3.2020 (Β΄ 783) 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».
16. Την Δ1α/Γ.Π οικ. 16837/10.3.2020 (Β΄ 782) απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών
εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60)
ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος».
17. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17733/12.3.2020 (Β΄ 833) απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων και
ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων
κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από
13/3/2020 έως και 27/3/2020».
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18. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17.3.2020 (Β΄ 915) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
19. Την 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή
και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.
689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την υπ΄ αρ.
5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
20. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από
11.3.2020 (Α΄ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
21. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/10/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες
έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους
στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 Κ.Α.Δ.
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα,
όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού
έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο
στις 20/03/2020, που λήγουν ή έληξαν από 01/06/2020 έως και 30/06/2020. Έως την
ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι
προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/10/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά την 01/06/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
διαστήματος της αναστολής.
4. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε
καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης
καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου,
οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η
αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις,
βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.
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5. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014, β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. –κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή
αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της
Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από
κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου
προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του
Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την
εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως
παραπάνω νόμου.
6. Η παρούσα απόφαση δεν καταργεί την υπ΄ αρ. Α.1053/21.03.2020 (Β΄949)
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Α.1062/26.03.2020 (Β΄ 1043)
απόφαση, την υπ΄ αρ. Α.1072/02.04.2020 (Β΄1157), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄
αρ. Α.1083/13.04.2020 (Β΄ 1387) απόφαση, και την υπ΄ αρ. Α.1106/08.05.2020 (Β΄
1823) απόφαση.
(Ακολουθεί Πίνακας)
----------.---------439. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38642 της 19/19.6.2020 «Επιβολή του μέτρου
προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών
σχολικών μονάδων των Δήμου Ξάνθης και Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας
Ξάνθης, για το χρονικό διάστημα από 19.6.2020 έως και 27.6.2020» (Β΄ 2451)
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΄ 46),
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),
ε. της υπ΄ αρ. 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).
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2. Τις από 23.5.2020 οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)
για την αντιμετώπιση κρούσματος κορωνοϊού COVID-19 σε δημοτικά σχολεία της
χώρας.
3. Τις υπ΄ αρ. 3301/18.6.2020 και 3301Α/18.6.2020 εισηγήσεις της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης.
4. Την υπ΄ αρ. 5954/18.6.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης.
5. Την από 18.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.38626/19.6.2020 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
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 19.6.2020
έως και 27.6.2020, του 6ου δημοτικού σχολείου του Δήμου Ξάνθης της
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (κωδικός 9370006) και των κάτωθι σχολικών
μονάδων του Δήμου Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, ήτοι του
μειονοτικού δημοτικού σχολείου Εχίνου (κωδικός 9370109), του νηπιαγωγείου
Εχίνου (κωδικός 9521541) και του ημερήσιου γυμνασίου Εχίνου (κωδικός 3704010),
για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα
στην από 18.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19, 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.
----------.---------440. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Φ.251/77655/Α5 της 19/20.6.2020 «Τρόπος
διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων και
πρακτικών δοκιμασιών που απαιτούνται για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους
2020» (Β΄ 2455)
Έχοντας υπόψη:
1. Την 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
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στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο
2 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 ΠΝΠ ΄΄Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες επείγουσες διατάξεις΄΄ (Α΄84) και β) της από 1.5.2020 ΠΝΠ
΄΄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).
2. Τα άρθρα 4, 4Α, 13 και 13Γ του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).
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. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
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΄ 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).
10. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16-5-2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» (Β΄ 1867), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ.
ΥΠΠΟΑ/ ΓΡΥΠ/255419/6694/30-5-2020 όμοια απόφαση (Β΄ 2037) και
απορροφήθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ.34781/ 4-6-2020 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 (Β΄ 2168).
11. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 34781/4-6-2020 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΄ 2168), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35120/7-6-2020 όμοια απόφαση (Β΄
2211) και με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992/ 17-6-2020 όμοια απόφαση (Β΄ 2401).
12. Την υπ΄ αρ. Φ.251/60473/Α5/21-5-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος διεξαγωγής των
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πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών» κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄ 1967).
13. Την υπ΄ αρ. Φ.253/128314/Β6/29.11.2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των
Πανεπιστημίων … για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά
μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές
δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο
και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα
και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (Β΄ 1538).
14. Την υπ΄ αρ. Φ.253/69990/Α5/7.5.2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την
εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο
λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της
διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών» (Β΄ 1736), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Την υπ΄ αρ. Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 απόφαση 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).
16. Την υπ΄ αρ. Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 κοινή απόφαση 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 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 όμοια απόφαση (Β΄ 1106 και Β΄1501 Διορθώσεις
Σφαλμάτων).
17. 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.
18. 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.
19. Την από 23.4.2020 και υπ΄ αρ. 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».
20. Το υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/237328/493/22-05-2020 έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού «Οδηγίες προς αθλούμενους πολίτες για ασφαλή άσκηση
σε οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις».
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21. Το υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/256761/507/01-06-2020 έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού «Πρακτικές οδηγίες Γ΄ Φάσης για την ασφαλή άσκηση σε
οργανωμένους αθλητικούς χώρους».
22. Την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19.
23. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα
με την υπ΄ αρ. Φ.1/Γ/297/ 77625/Β1/19-6-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.
4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων για τη διεξαγωγή της
εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία».
Άρθρο 2
1. Ο τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και
των μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική
Αντίληψη και Γνώση», γραπτών ή προφορικών, ορίζεται ως εξής: ο Πρόεδρος και τα
μέλη της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου ειδικών
μαθημάτων, της Επιτροπής κάθε Εξεταστικού Κέντρου Ειδικών Εξετάσεων των
μουσικών μαθημάτων, 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) Στο χώρο προετοιμασίας των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες καθώς και στο 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 εκτός των επιτηρητών όλων των
εξεταστικών κέντρων και των Επιμελητών των κέντρων εξέτασης του μαθήματος
«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», για τους οποίους είναι υποχρεωτική. Επίσης, η
χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική και για την περίπτωση εξέτασης
υποψηφίου που γίνεται παρουσία εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης.
δ) Κατά την εξέταση οργάνων στο μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και
Ερμηνεία», να τηρείται απόσταση τριών (3) μέτρων μεταξύ του εξεταζόμενου και
των εξεταστών-βαθμολογητών που βρίσκονται πίσω από το παραβάν.
ε) Κατά την εξέταση του μουσικού μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»,
τα μουσικά όργανα να καθαρίζονται με απολυμαντικό υγρό πριν από τη χρήση τους
από κάθε υποψήφιο/α.
2. Λαμβάνεται μέριμνα για:
α) τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και, όπου δεν είναι δυνατό αυτό,
χρήση κλιματιστικών σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,
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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 ειδικών ή μουσικών μαθημάτων.
Άρθρο 3
Για την ασφαλή διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών που απαιτούνται για την
εισαγωγή των υποψηφίων στα ΤΕΦΑΑ, ισχύει ότι:
α. Για την είσοδο στους χώρους εξέτασης πρακτικών δοκιμασιών απαιτείται από
τον/την υποψήφιο/α η κατάθεση του «Δελτίου καταγραφής αθλούμενου» της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού.
β. Τα όργανα εξέτασης και ο βοηθητικός εξοπλισμός πριν τη χρήση τους πρέπει να
καθαρίζονται με απολυμαντικό υγρό.
γ. Στους χώρους προετοιμασίας ή προθέρμανσης των υποψηφίων θα πρέπει να
τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων.
Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι σχετικές οδηγίες, όπως αυτές επικαιροποιούνται και
ανακοινώνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού.
----------.---------441. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38746/19.6.2020 της 20/20.6.2020 «Εκ νέου
επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των
ποινικών δικαστηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για το χρονικό
διάστημα από 22.6.2020 έως και 15.7.2020» (Β΄ 2456)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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).
2. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
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4. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33202/28.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών «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 01.6.2020 έως και 21.6.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19» (Β΄ 2033).
7. Το υπ΄ αρ. 429/18.06.2020 έγγραφο του Πρωτοδικείου Ξάνθης με θέμα
«Κρούσματα Covid-19 στον Ν. Ξάνθης».
8. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος
προστασίας της δημόσιας υγείας που καθιστά αναγκαία την επιβολή του μέτρου της
εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των δικών ενώπιον των ποινικών
δικαστηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης έως και τις 15.07.2020, προς
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
9. Την από 19.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
10. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 38741/19.6.2020 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 Πρώτο
1. Την εκ νέου επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών
ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 22
Ιουνίου 2020 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020, κατά τα αναφερόμενα στην από
19.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19.
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 του Μικτού Ορκωτού
Δικαστηρίου, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση
υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις γ' και ε'.
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
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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 Π.Κ.
ε) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων
συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής
μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την
εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
στ) Η δημοσίευση αποφάσεων.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής
και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το
δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την
εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω
εξαιρέσεων.
4. 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 της
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα,
αναρτάται και σε αυτήν.
5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στο Στρατοδικείο Ξάνθης.
Άρθρο Δεύτερο
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 22α.6.2020 έως την έναρξη των δικαστικών
διακοπών, ήτοι έως και τις 15.7.2020.
----------.---------442. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1143 της
15/22.6.2020 «Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών και της
δωρεάν παροχής υπηρεσιών από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2472)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) όπως ισχύει:
• Των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7
• της παραγράφου 2 του άρθρου 9.
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2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A΄ 121).
3. Την υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
4. Την υπ΄ αρ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
5. Την υπ΄ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
6. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο
Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄
181), όπως ισχύει.
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) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13,
14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
9. Την υπ΄ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ΄ αρ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και την υπ΄αρ. 5294/ΕΞ 2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
10. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που
έχει προκύψει λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Δεν θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών και ως παροχές υπηρεσιών εξ επαχθούς
αιτίας και ως εκ τούτου απαλλάσσονται του ΦΠΑ της αυτοπαράδοσης αγαθών και
της ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, αντίστοιχα, οι άνευ ανταλλάγματος παραδόσεις
αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από υποκειμένους στον
ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 7 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κώδικα ΦΠΑ,
για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει για τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19. Οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της απαλλαγής από
τον ΦΠΑ καθορίζονται ως ακολούθως:
Άρθρο 1
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Ορισμοί
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, νοούνται ως:
α. «Δωρητές», επιχειρήσεις υποκείμενες στον ΦΠΑ που προβαίνουν σε παραδόσεις
αγαθών ή/και παροχές υπηρεσιών άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη αναγκών που
έχουν προκύψει λόγω κορωνοϊού.
β. «Αποδέκτες», οι υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ.,
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), που λαμβάνουν τα αγαθά
ή/και τις υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη αναγκών που έχουν
προκύψει λόγω κορωνοϊού.
Άρθρο 2
Όροι και διαδικασία εφαρμογής της απαλλαγής
1. Η άνευ ανταλλάγματος παράδοση αγαθών ή/και παροχή υπηρεσιών
πραγματοποιείται στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάν παράδοσης αγαθών ή/και παροχής
υπηρεσιών που συνάπτεται μεταξύ δωρητή και αποδέκτη πριν την έναρξη παράδοσης
των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών.
2. Η ανωτέρω σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον την περιγραφή του είδους των
αγαθών ή/και υπηρεσιών που παρέχονται άνευ ανταλλάγματος, την ποσότητα των
αγαθών που παραδίδονται, την εκτιμώμενη αξία των αγαθών ή/και των υπηρεσιών,
τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των αγαθών ή/και παροχής των υπηρεσιών, την
ημερομηνία πραγματοποίησης της παράδοσης ή/ και παροχής ή το χρονικό διάστημα
που καλύπτει η παράδοση (συνεχείς παραδόσεις) ή η παροχή, τα πλήρη στοιχεία του
δωρητή και του αποδέκτη, όπως επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, ταχ. διεύθυνση,
τηλέφωνο επικοινωνίας, και την ημερομηνία υπογραφής.
3. Η σύμβαση της δωρεάν παράδοσης αγαθών ή/και παροχής υπηρεσιών
συντάσσεται εις διπλούν και υπογράφεται και στα δύο αντίτυπα από τον δωρητή και
τον αποδέκτη. Το ένα αντίτυπο διατηρεί ο δωρητής και το άλλο ο αποδέκτης.
4. Ο δωρητής προσκομίζει ή αποστέλλει αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης
αμελλητί σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται για τον ΦΠΑ.
5. Οι δωρητές και οι αποδέκτες των αγαθών και των υπηρεσιών οφείλουν να
διαφυλάττουν το αντίτυπο της σύμβασης δωρεάν παροχής υπηρεσιών για όσο χρόνο
προβλέπεται η διαφύλαξη λογιστικών αρχείων από την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος
1. Στις διατάξεις της παρούσης εμπίπτουν και οι άνευ ανταλλάγματος παραδόσεις
αγαθών και παροχές υπηρεσιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από δωρητές προς
αποδέκτες, κατά την έννοια της παρούσης, για την κάλυψη αναγκών που έχουν
προκύψει εξαιτίας του κορωνοϊού, εφόσον μέχρι την 30η Ιουνίου 2020 οι δωρητές
εκπληρώσουν τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 2 της παρούσης.
Αποδεικτικό στην περίπτωση αυτή αποτελούν τα στοιχεία αυτοπαράδοσης και
ιδιοχρησιμοποίησης που εκδίδονται για τον αναλογούντα ΦΠΑ εκροών, καθώς και η
σύμβαση. Τα ποσά του ΦΠΑ με τα οποία έχουν επιβαρυνθεί τα στοιχεία
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αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης που έχουν εκδοθεί από τους δωρητές,
καταχωρούνται στον κωδικό των προστιθεμένων ποσών του φόρου εισροών της
οικείας δήλωσης ΦΠΑ.
----------.---------443. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. 25018οικ. της
12/22.6.2020 «Διενέργεια της δοκιμασίας επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων για
το έτος 2020» (Β΄ 2474)
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1, 6 και 7 του ν. 4194/2013 «Κώδικας
Δικηγόρων» (Α΄ 208), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ΄ αρ. 59122/14-9-2018 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής
Δοκιμασίας Επάρκειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 529), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ.
56749/23-08-2019 όμοια απόφαση με θέμα: «Αντικατάσταση μέλους της Μόνιμης
Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας του Κώδικα Δικηγόρων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 632) και
ισχύει.
3. Την υπ΄ αρ. 21803/21-03-2016 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της
Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής
Δοκιμασίας Επάρκειας» (Β΄ 793), όπως τροποποιήθηκε με τη υπ΄ αρ. 21809/01- 042016 όμοια απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 21803/2016
(Δοκιμασία Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων στη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας
Επάρκειας)» (Β΄ 961) και ισχύει.
4. Την ανάγκη λήψης μέτρων, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19,
προς το σκοπό της εύρυθμης διεξαγωγής της δοκιμασίας επάρκειας ενώπιον της
προβλεπόμενης στο άρθρο 16 του ν. 4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων» Α΄ 208)
Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας.
5. Το υπ΄ αρ. 3776/23-03-2020 έγγραφο της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας
Επάρκειας.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ότι η δοκιμασία επάρκειας, η οποία διενεργείται στην Αθήνα από την
προβλεπόμενη στον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 16 ν. 4194/2013) Μόνιμη Επιτροπή
Δοκιμασίας Επάρκειας, θα διεξαχθεί εκτάκτως για το έτος 2020 το μήνα Ιούλιο αντί
του μηνός Απριλίου του τρέχοντος έτους, κατά παρέκκλιση προς τα ειδικότερα
διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 της με υπ΄ αρ. 21803/ 21-03-2016 απόφασης του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως ισχύει. Ως
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων της παρ. 7 του άρθρου 17 του
ν. 4194/2013 από τους υποψήφιους δικηγόρους ορίζεται η 30η Ιουνίου του τρέχοντος
έτους.
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Κατά τα λοιπά, ισχύει η ως άνω με υπ΄ αρ. 21803/ 21-3-2016 (Β΄ 793) απόφαση.
----------.---------444. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 24760/550 της 22/22.6.2020
«Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως
ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας» (Β΄ 2484)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Αριθμ.: οικ. 37453/963/2020 «Παράταση διάρκειας τακτικής
επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων
ανεργίας» (Β’ 4172), κατωτ. αριθ. 758, ορίστηκε ότι:
«1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος
μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως
απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και
του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένωνασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ.ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ.
Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε εντός του Ιουνίου,
του Ιουλίου ή του Αυγούστου 2020 και δεν έχουν επωφεληθεί της παράτασης του
άρθρου έβδομου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της
από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 75) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
(Α’ 86) και, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 (Α’ 86),
καθώς και της υπ’ αρ.οικ. 24760/550/22-6-2020 (Β’ 2484) κοινής υπουργικής
απόφασης, παρατείνεται για δύο (2) μήνες.
2. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης της παρ. 1
εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91).
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197) και του
άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).»
Για την παράταση της διάρκειας των ανωτέρω επιδότησης, επιδόματος και
βοηθήματος, για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του Σεπτεμβρίου,
Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, βλ. το άρθρο μόνο της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ.
47166/1180 της 16/16.11.2020 «Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης
ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας» (Β΄
5051), κατωτ. αριθ. 902.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(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), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
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διατάξεις» (Α΄ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από
30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄ 75) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
2. Τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 91).
3. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης των Κυβερνητικών Οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α΄ 133).
6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και διατηρήθηκε
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
7. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 121).
10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
13. Την υπ΄ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
14. Τις υπ΄ αρ. 585/15-6-2020 (ΑΔΑ: Ω0Α04691Ω2- 9Ν6), 579/12-6-2020 (ΑΔΑ:
ΩΓ3Δ4691Ω2-26Β), 449/ 15-6-2020 (ΑΔΑ: 944Ε4691Ω2-ΛΤ9), 447/12-6-2020
(ΑΔΑ: 94ΕΛ4691Ω2-Ν1Δ), 1195/15-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΛΞ4691Ω2- ΙΑΧ), 1185/126-2020 (ΑΔΑ: 6Α4Α6491Ω2-Υ7Ξ), 624/ 12-6-2020 (ΑΔΑ: 96ΝΜ4691Ω2-75Κ),
628/15-6-2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΡΟ4691Ω2-Ω3Β), 909/15-6-2020(ΑΔΑ: Ψ4ΗΤ4691Ω2ΜΗΑ), 899/12-6-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΡΞ4691Ω2-2Θ5), 1452/ 12-6-2020 (ΑΔΑ:
ΨΧΛΓ4691Ω2-ΟΙ7), 1466/15-6-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΑΘ4691Ω2-Ι17), 458/15-6-2020
(ΑΔΑ: ΩΚΙΣ4691Ω2- ΗΦ0), 454/12-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΒΩ4691Ω2-ΤΤΛ) αποφάσεις
των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης.
15. Την υπ΄ αρ. 34034/15-6-2020 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.
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16. Την υπ΄ αρ. 23614/1309/16-6-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
17. Την ανάγκη στήριξης των ανέργων των οποίων έληξε η τακτική επιδότηση
ανεργίας τους εντός του μηνός Μαΐου 2020 και οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από τις
αρνητικές συνέπειες εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους
δεκαοκτώ εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ
(18.290.025,00 €) σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία καλύπτεται
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις ύψους 18.000.000,00 € στον ΚΑΕ 0651.00 και
290.025,00 € στον ΚΑΕ 0655.00, οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως
ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος
ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών),
για όσους δικαιούχους έληξε εντός του Μαΐου 2020 και δεν έχουν επωφεληθεί της
παράτασης του άρθρου έβδομου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό
τέταρτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020
(Α΄ 86), παρατείνεται για δύο (2) μήνες.
2. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης της παρ. 1
εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91).
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197) και του
άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------445. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/305174/1225 της 19/23.6.2020 «Καθορισμός ημερομηνίας
ισχύος εισιτηρίων που εκδόθηκαν μέχρι 30-3-2020, και λοιπών αναγκαίων
τεχνικών και διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή της ρύθμισης του
άρθρου πεντηκοστού έκτου της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ)» (Β΄ 2494)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου πεντηκοστού 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),
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β) του ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων» (Α΄ 316), όπως ισχύει,
γ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει,
δ) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153), όπως ισχύει,
ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως ισχύει,
στ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133), όπως ισχύει,
ζ) του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (Α΄ 204), όπως ισχύει,
η) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.λπ.»
(Α΄ 114),
θ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7),
όπως ισχύει,
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ια) 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)σε συνδυασμό με
την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
2. Την υπ΄ αρ. 19/13-4-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Αρχαιολογικών πόρων και Απαλλοτριώσεων.
3. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/293069/17785/17674/ 15-6-2020 εισηγητική οικονομική έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με την οποία από τις προβλεπόμενες διατάξεις
δεν προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Το από 15-6-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε τον χρόνο ισχύος των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, μεμονωμένων και
ενιαίων που έχουν εκδοθεί για την είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς
τόπους, μνημεία και μουσεία που εκδόθηκαν έως 30-3-2020, ως εξής:
1. Ειδικά για το έτος 2020, επιτρέπεται η χρήση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων
(μεμονωμένων και ενιαίων) αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και
μουσείων, που εκδόθηκαν έως την 30-3-2020 με μειωμένη τιμή.
2. H χρήση των προαναφερόμενων ηλεκτρονικών εισιτηρίων επιτρέπεται κατ΄
εξαίρεση έως την 31-12-2020.
3. Η τιμή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου δεν διαφοροποιείται.
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Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία χρήσης των ανωτέρω ηλεκτρονικών εισιτηρίων ως
εξής:
1. Το Γραφείο Υποστήριξης Εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (ΓΥΕΗΕ)
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) εκπονεί κατάλογο
των ηλεκτρονικών εισιτηρίων που εκδόθηκαν, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν έως την
30-3-2020, βάσει των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους
(ταξιδιωτικά πρακτορεία ή μεμονωμένους επισκέπτες).
2. Το ΓΥΕΗΕ, μεριμνά για τις κατάλληλες προσαρμογές του πληροφοριακού
συστήματος ελέγχου εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία που
εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση των
ηλεκτρονικών εισιτηρίων έως την 31-12-2020.
3. Το ΓΥΕΗΕ κοινοποιεί άμεσα την παρούσα στους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά
πρακτορεία ή μεμονωμένους επισκέπτες), καθώς και στους υπεύθυνους ελέγχου
εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία στα οποία εφαρμόζεται το
ηλεκτρονικό εισιτήριο, με κάθε πρόσφορο μέσο
----------.---------446. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 64260-22/06/2020 της 22/23.6.2020 «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου
δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111)» (Β΄ 2496)
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) και την περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
2. Το άρθρο δέκατο έβδομο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
3. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265).
4. Την υπ΄ αρ. 57382/30.05.2019 κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
και
Οικονομικών
«Σύστημα
Διαχείρισης,
Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020, συγχρηματοδοτούμενης
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Β΄ 2119),
όπως ισχύει.
5. Την υπ΄ αρ. 12998/232/23.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών (Β΄ 1078).

308

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» (A΄ 121).
8. Την υπ΄ αρ. 47/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη (Β΄ 3100).
9. Την υπ΄ αρ. 14676/253 ΓΕ /7.4.2020 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως
Εργασίας.
10. Την υπ΄ αρ. 37445/09.04.2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Ζητήματα εφαρμογής του Άρθρου δέκατου εβδόμου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)» (Β΄ 1270), όπως ισχύει.
11. Την υπ΄ αρ. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/22-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Επαναλειτουργία δομών ανοικτής
φροντίδας, Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμΕΑ)».
12. Την υπ΄ αρ. Γ.Π. Δ11/οικ.20799/711/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Επαναλειτουργία Μονάδων
Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα και εν γένει των Βρεφικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων
που λειτουργούν βάσει της υπ΄ αρ. Δ22/οικ. 11828/293/2017 απόφασης (Β΄ 1157)».
13. Την υπ΄ αρ. Γ.Π. Δ11/οικ.20728/709/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Επαναλειτουργία των Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης - ΚΔΑΠ».
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2019- 2020, μετά την
επαναλειτουργία των δομών σε συνέχεια της άρσης της αναστολής λειτουργίας αυτών
Άρθρο 1
ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»
έτους 2019-2020, η συνέχιση της χρηματοδότησης των φορέων/δομών παροχής
υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με
αναπηρία, ήτοι:
- Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
- Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας
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- Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
- Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ), των
οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και επαναλειτουργούν σε συνέχεια της άρσης
της αναστολής λειτουργίας αυτών και μέχρι την 31/07/2020, πραγματοποιείται ως
εξής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 57382/30.05.2019 (Β΄ 2119) κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, όπως ισχύει,
και το άρθρο 17, της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111):
α) Για το διάστημα λειτουργίας από 1/06/2020 έως και 31/07/2020.
αα) Οι πληρωμές για το διάστημα αυτό εκτελούνται κανονικά και αδιακρίτως προς
όλους τους φορείς/δομές και αφορούν στο σύνολο των ενεργοποιημένων «αξιών
τοποθέτησης» (vouchers), που ήταν σε ισχύ πριν την έναρξη αναστολής λειτουργίας
τους, με την επιφύλαξη της υποπαρ. αγ της παρούσας.
Τυχόν μείωση της παρουσίας βρεφών/παιδιών λόγω των μέτρων που έχουν
θεσπιστεί για την επαναλειτουργία των φορέων/δομών ή/και λόγω άρνησης μητέρων/
κηδεμόνων, λόγω του COVID-19, για την παροχή των υπηρεσιών φροντίδας από τις
δομές στα τέκνα τους (που οδηγεί σε προσωρινή ή οριστική διακοπή των υπηρεσιών),
δεν επιφέρει απομείωση της πληρωμής για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020.
αβ) Η ενεργοποίηση «αξιών τοποθέτησης» (vouchers) που προβλέπεται στην παρ. 3
του άρθρου 6 της υπ΄ αρ. 57382/30.05.2019 (Β΄ 2119) κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, όπως ισχύει, μπορεί να
πραγματοποιηθεί, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω:
- H ενεργοποίηση «αξίας/αξιών τοποθέτησης» μπορεί να πραγματοποιηθεί κατ'
εξαίρεση και μόνο για το μήνα Ιούνιο 2020, για όσες δεν ενεργοποιήθηκαν σύμφωνα
με την παρ. 3 του αρ. 6 της υπ΄ αρ. 57382/30.05.2019 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών λόγω της υποχρεωτικής
αναστολής λειτουργίας των φορέων/δομών. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των
αξιών τοποθέτησης αποτελεί το ότι ο Φορέας/Δομή έχει διαθέσιμες θέσεις και βάσει
της συνολικής του δυναμικότητας.
- H συνολική δυναμικότητα που λαμβάνεται υπόψη είναι αυτή που ίσχυε μέχρι την
ημερομηνία της υποχρεωτικής αναστολής της λειτουργίας τους και αφορά στο
σύνολο Φορέων/Δομών που παρείχαν ήδη τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο της
Δράσης.
Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις των Φορέων/ Δομών που παρείχαν ήδη τις
υπηρεσίες τους στο πλαίσιο της δράσης και έκαναν τροποποίηση της άδειας τους, με
αύξηση της δυναμικότητας τους, έως και το χρονικό σημείο της έναρξης αναστολής
λειτουργίας τους.
- Ο φορέας δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική δυναμικότητα, που αναγράφεται
στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της/των δομής/ών του, σύμφωνα με τα
παραπάνω, ακόμη και εάν φιλοξενεί βρέφη/παιδιά εκ περιτροπής.
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αγ) Οι «αξίες τοποθέτησης» που ενεργοποιούνται σύμφωνα με το οριζόμενα στην
υποπαρ. αβ, συμπεριλαμβάνονται στις προς πληρωμή προβλέψεις της υποπαρ. αα
ανωτέρω.
β) Ειδικές διατάξεις για τα ΚΔΑΠ μεΑ για την περίοδο 25 -31/05/2020
Ειδικά για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ
μεΑ), τα οποία με βάση την υπ΄ αρ. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/22-05-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξεκίνησαν τη
λειτουργία τους από τις 25/05/2020 ισχύουν τα εξής:
βα) Οι δομές οι οποίες, κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας τους, επέλεξαν
να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται από την δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020, σύμφωνα με τις σχετικές τις διατάξεις της
υπ΄ αρ. 37445/9.04.2020 (Β΄ 1270) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων», όπως ισχύει, πληρώνονται τις ενεργοποιημένες αξίες τοποθέτησης για
το μήνα Μάιο στο σύνολό του, συνεπώς το διάστημα 25-31/05/2020 εμπεριέχεται
στην εν λόγω πληρωμή.
ββ) Για τα ΚΔΑΠ μεΑ τα οποία, κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας τους
επέλεξαν να μην χρηματοδοτούνται από την δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020, και επαναλειτούργησαν από 25.5.2020 και
το προσωπικό απασχολήθηκε κανονικά από την ημερομηνία αυτή και μετά,
πραγματοποιείται πληρωμή αναλογικά για τις ημέρες λειτουργίας κατά το διάστημα
25-31/05/2020 και με βάση το σύνολο των ενεργοποιημένων αξιών τοποθέτησης που
ήταν σε ισχύ πριν την έναρξη αναστολής λειτουργίας των δομών, σύμφωνα με το
οριζόμενα στο πεδίο αα ανωτέρω.
γ) Επισημαίνεται ότι, όλοι οι φορείς/δομές θα πρέπει από την ημέρα επανέναρξης
τους έως και τις 31/7/2020, να λειτουργούν και να απασχολούν το αναλογούν
προσωπικό για τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στις ωφελούμενες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης για τις λοιπές Δομές που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα ΕΠ του ΕΣΠΑ
2014-2020
Άρθρο 2
Η χρηματοδότηση των Δομών στο πλαίσιο πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 πέραν των
αναφερομένων στο κεφάλαιο Α, των οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί (πλήρως ή
μερικώς) στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και οι οποίες επαναλειτουργούν σε συνέχεια της άρσης της αναστολής
λειτουργίας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4684/2020 (Α΄ 86), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111)
πραγματοποιείται ως εξής:
α) Για το διάστημα λειτουργίας από 01/06/2020 και για όσο διαρκούν τα
περιοριστικά μέτρα επαναλειτουργίας των εν λόγω δομών.
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Οι πληρωμές για το διάστημα αυτό εκτελούνται κανονικά και αδιακρίτως προς όλες
τις δομές (ή φορείς που τις λειτουργούν) και αφορούν στο σύνολο των ωφελουμένων
προς τους οποίους παρείχαν υπηρεσίες, πριν την έναρξη αναστολής λειτουργίας των
δομών. Τυχόν μείωση της παρουσίας ωφελουμένων λόγω των μέτρων που έχουν
θεσπιστεί για την επαναλειτουργία των δομών ή/και λόγω άρνησης των
ωφελουμένων ατόμων (ή κηδεμόνα ή δικαστικού συμπαραστάτη αυτών), λόγω του
COVID-19, να συνεχίσουν να λαμβάνουν υπηρεσίες και που οδηγεί σε προσωρινή ή
οριστική διακοπή των υπηρεσιών, δεν επιφέρει απομείωση της πληρωμής.
β) Για το διάστημα λειτουργίας από 25/05/2020 έως και 31/05/2020 (μόνο για
Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία - ΚΔΗΦ).
Για τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)
τα οποία με βάση την υπ΄ αρ. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/22-05-2020 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξεκίνησαν την λειτουργία τους
την 25/05/2020 και μόνο για το διάστημα από 25/05/2020 έως και 31/05/2020, η
χρηματοδότηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πεδία βα και ββ του άρθρου 1 της
παρούσας, ανάλογα με το αν οι δομές αυτές επέλεξαν να συνεχίσουν να
χρηματοδοτούνται ή όχι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο των ΕΠ του ΕΣΠΑ
2014-2020 και με βάση το σύνολο των ωφελουμένων προς τους οποίους παρείχαν
υπηρεσίες, πριν την έναρξη αναστολής λειτουργίας των δομών και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. α του παρόντος άρθρου.
γ) Επισημαίνεται ότι, όλοι οι φορείς/δομές θα πρέπει από την ημέρα επανέναρξης
τους να λειτουργούν και να απασχολούν το αναλογούν προσωπικό για τις
προβλεπόμενες υπηρεσίες στα ωφελούμενα άτομα.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 3
Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία
άρσης της αναστολής λειτουργίας των δομών.
Η υποπαρ. αβ της παρ. α του άρθρου 1 ισχύει για τις αξίες τοποθέτησης που
ενεργοποιούνται από 1.6.2020.
----------.----------447. ΑΠΟΦΑΣH ΔΗΜΑΡΧΟY ΠΑΤΡΕΩΝ Αριθμ. Εσωτ. Αλλ.: 6377/2020 της
28.5/24.6.2020 «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ΄ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και εργασίας προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου για τακτικούς υπαλλήλους δημοσίου δικαίου και
Ι.Δ.Α.Χ. και για έκτακτο προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου Πατρέων για το Β΄
εξάμηνο του 2020» (Β΄ 2506)
----------.----------
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448. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 432η/28.5.2020) Αριθμ. 5496 της 4/24.6.2020 «Κανονισμός του
Πανεπιστημίου Κρήτης σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του Ιδρύματος για
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας» (Β΄ 2515)
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1, την περ. στ) της παρ. 2 και την περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου πρώτου
της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 42), και το άρθρο 12 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄
55), που κυρώθηκαν αντίστοιχα, με το άρθρο πρώτο και με το άρθρο δεύτερο του ν.
4682/2020 (Α΄ 76).
2. Τις περ. α), β), γ) δ) στ) και ζ) της παρ. 1 του άρθρου 4, και τις περ. α), γ), ιβ) ιε),
ιζ) κβ) κγ) κδ) και λστ) της παρ. 2 του άρθρου 13, του ν. 4485/2017, (Α΄ 114).
3. Την παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) σε συνδυασμό με την παρ. 6
του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
4. Το π.δ. 296/1973 περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου (Α΄ 239), το ν.δ. 114/1974 (Α΄ 310) περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και
εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ...» (Α΄ 159),
τον ν. 259/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων
Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων» (Α΄ 25), το π.δ. 103/1983, (Α΄ 48).
5. Τις υπ΄αρ. κοινές υπουργικές αποφάσεις: α) Δ1α/ Γ.Π.οικ. 15534/5.3.2020 (Β΄
708), β) Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/ 10.3.2020 (Β΄ 783), γ) Δ1α/ΓΠοικ. 20021/21.3.2020 (Β΄
956), δ) Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) και δ) Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020
(B΄ 1699).
6. Την υπ΄ αρ. 59181/Ζ1/19.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας, «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).
7. Την υπ΄ αρ. 60720/Ζ1/21.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων «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).
8. Την υπ΄ αρ. 146408/Ζ1/20.9.2019 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων περί άσκησης καθηκόντων Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης
(Υ.Ο.Δ.Δ. 783) από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών
και Ανάπτυξης Καθηγητή Παναγιώτη Τσακαλίδη.
9. Την υπ΄ αρ. 10796/2.9.2019 (ΑΔΑ: ΩΙΠΜ469Β7Γ-ΕΙΓ) πράξη συγκρότησης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.
10. Τις υπ΄ αρ. 429/23.4.2020, 430/30.4.2020 και 431/14.5.2020 αποφάσεις της
Συγκλήτου του Ιδρύματος, με τις οποίες εγκρίνονται οι κανονισμοί των Ακαδημαϊκών
Τμημάτων για τη διαδικασία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης.

313

11. Τις από 17.3.2020 και 27.5.2020 νομικές απόψεις [παρ. 1 (α) του άρθρου 39 του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)] της υπεύθυνης
Προσωπικών Δεδομένων (DPO) του Πανεπιστημίου Κρήτης.
12. Τις υπ΄ αρ. 40/28.4.2020 και 43/14.5.2020 γνωμοδοτήσεις της Νομικής
Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
13. Το γεγονός της ανάγκης έκδοσης απόφασης της Συγκλήτου για τη ρύθμιση
θεμάτων, τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή
κινδύνου εμφάνισης ή διάδοσης νόσου και τη λειτουργία του Ιδρύματος κατά τη
διάρκεια λήψης των μέτρων.
14. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου
Κρήτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
15. Την υπ΄ αρ. 4901/21.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
του Ιδρύματος σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του
Πανεπιστημίου Κρήτης ποσού 500.000,00 ευρώ, αποφασίζει και εγκρίνει:
Τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη ρύθμιση θεμάτων και τη λήψη
μέτρων, σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας του Ιδρύματος για λόγους προστασίας
της δημόσιας υγείας, ο οποίος έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται εν όλω ή εν μέρει σε περιπτώσεις
αδυναμίας λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, για λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας και υπό τις αναφερόμενες στα επόμενα άρθρα όρους και
προϋποθέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές η εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή λειτουργία του
Ιδρύματος υλοποιείται με την εξ αποστάσεως διδασκαλία, σύγχρονη και ασύγχρονη,
την εξ αποστάσεως εξέταση των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών μαθημάτων,
όλων των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος, πρώτου και δεύτερου κύκλου,
καθώς και την υποστήριξη των διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών και
διδακτορικών διατριβών με εξ αποστάσεως διαδικασία. Οι ως άνω εξαιρετικές
διαδικασίες υλοποιούνται, έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος και
προηγούμενη πρόταση των ακαδημαϊκών του Τμήματος, της μονοτμηματικής Σχολής
του Ιδρύματος και των ακαδημαϊκών δομών του. Σε επείγουσες περιπτώσεις η
απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ληφθεί χωρίς την ως άνω προηγούμενη πρόταση.
Άρθρο 2
Διαδικασία εξ αποστάσεως διδασκαλίας
1. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων του πρώτου και δεύτερου κύκλου
σπουδών υλοποιείται με:
α) Τη διαδικασία της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τηλεδιάσκεψη, με
χρήση των υπηρεσιών ψηφιακής πλατφόρμας που θα επιλέγεται από το Τμήμα ή θα
υποδεικνύεται από το Κέντρο Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και
Επικοινωνιών του Ιδρύματος, η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας μετάδοση, ήχου
314

ή/και εικόνας του μαθήματος από τον διδάσκοντα στους φοιτητές, στο πλαίσιο και
κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του ισχύοντος κάθε φορά προγράμματος διδασκαλίας με
φυσική παρουσία των διδασκόντων και των φοιτητών, σε εβδομαδιαία βάση και
εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Είναι δυνατή η
τροποποίηση του χρονικού πλαισίου του μαθήματος κατά την κρίση του διδάσκοντος
ενδεικτικά για μαθήματα στα οποία συμμετέχει μικρός αριθμός φοιτητών ή αφορούν
διαλέξεις, φροντιστήρια ή σεμινάρια.
β) Τη διαδικασία της ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας με αναρτήσεις στον
επίσημο ιστότοπο του μαθήματος, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα elearn.uoc.gr,
eclass.edc.uoc.gr ή άλλη ανάλογη ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα επιλέγεται από το
Τμήμα ή θα υποδεικνύεται από το Κέντρο Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ιδρύματος και η οποία πρέπει να περιλαμβάνει
τουλάχιστον ένα στοιχείο σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
2. Ειδικότερα, η ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία περιλαμβάνει ενδεικτικά:
α) οδηγίες μελέτης, εποπτικό υλικό ή/και σημειώσεις,
β) τηλεσυνεργασία, η οποία αποτελεί στοιχείο σύγχρονης εξ αποστάσεως
διδασκαλίας του μαθήματος και υλοποιείται με τη διαθεσιμότητα του διδάσκοντος σε
εβδομαδιαία βάση, προκειμένου να απαντά σε ερωτήσεις των φοιτητών εξ
αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο και μέσα στο χρονικό πλαίσιο, που ορίζεται και
δηλώνεται από τον ίδιο στο studentsweb ή με άλλο ανάλογο για την υλοποίησή της
τρόπο που επιλέγει ο διδάσκων και προαιρετικά ηχογραφημένες (podcast) ή
μαγνητοσκοπημένες (video) διαλέξεις κατανεμημένες ανά εβδομάδα.
γ) οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει δόκιμο για την υλοποίηση αυτής της μορφής
διδασκαλίας ο διδάσκων του μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου.
3. Για την εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία ο διδάσκων ορίζει τους τρόπους
και τη διαδικασία υλοποίησής της κατά την κρίση του και ενδεικτικά δύναται:
α) να κατανέμει την εβδομαδιαία ύλη του μαθήματος σε μικρότερες ενότητες με
ευκρινείς στόχους,
β) να χρησιμοποιεί λέξεις - κλειδιά για κάθε ενότητα του μαθήματος,
γ) να παρέχει εναλλακτικές μορφές του εκπαιδευτικού υλικού, όπως ενδεικτικά:
κείμενο, παρουσίαση power point, ντοκιμαντέρ, μαγνητοσκοπημένη ή ηχογραφημένη
διάλεξη, ιστοσελίδα, περαιτέρω βιβλιογραφία κ.ά.,
δ) να πραγματοποιεί ασκήσεις αυτοαξιολόγησης των φοιτητών με τη χρήση της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας elearn.uoc.gr και της δυνατότητας που προσφέρει για τη
δημιουργία κουίζ.
4. Είναι δυνατός κατά την κρίση του διδάσκοντος ο συνδυασμός της σύγχρονης με
την ασύγχρονη διδασκαλία.
5. Κάθε εβδομαδιαίο εξ αποστάσεως μάθημα που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
παραπάνω, υποκαθιστά ένα αντίστοιχο μάθημα με φυσική παρουσία του διδάσκοντος
και των φοιτητών.
6. Ο διδάσκων του μαθήματος για την υλοποίηση και τη χρήση των δυνατοτήτων
της εξ αποστάσεως διδασκαλίας:
α) δηλώνει σε τακτό χρόνο στη Γραμματεία του Τμήματος και κοινοποιεί τη
δήλωσή του στον Πρόεδρο του Τμήματος, την επιλογή του για την πραγματοποίηση
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του μαθήματος με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και τον χρονικό
προγραμματισμό του. Σε κάθε περίπτωση, ο διδάσκων υποχρεούται στην εβδομαδιαία
παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
β) δύναται, να κατανέμει τους φοιτητές σε δύο ή περισσότερες ομάδες ανάλογα με
τις ανάγκες και τους εκπαιδευτικούς στόχους του μαθήματος.
γ) δύναται να διενεργήσει με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού για τη διενέργεια των εξ
αποστάσεως εξετάσεων, ενδιάμεση εξέταση ή αντίστοιχη με αυτήν αξιολόγηση του
μαθήματος με τη μεθοδολογία που θα επιλέξει και ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του
κάθε μαθήματος.
δ) δύναται να αναπληρώσει μαθήματα με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης σε περίπτωση απώλειας για τους αναφερόμενους στο άρθρο 1 του
παρόντος λόγους, των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις εβδομάδων
διδασκαλίας, ύστερα από προηγούμενη δήλωσή του στη Γραμματεία του Τμήματος
και την κοινοποίησή της στον Πρόεδρο του Τμήματος.
ε) συντάσσει σχετική ανακοίνωση για τη διαδικασία της εξ αποστάσεως
διδασκαλίας του μαθήματος, την οποία αποστέλλει στη Γραμματεία του Τμήματος,
κοινοποιεί στον Πρόεδρο του Τμήματος δημοσιοποιεί στους φοιτητές με κάθε
πρόσφορο τρόπο.
7. Οι φοιτητές συμμετέχουν στη εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων με
χρήση ηλεκτρονικών μέσων, αποκλειστικά με τις ακαδημαϊκές ηλεκτρονικές
διευθύνσεις (e-mail) τους και, όπου απαιτείται η χρήση ονομάτων, αποκλειστικά με
τα πλήρη ονοματεπώνυμά τους. Η χρήση ψευδωνύμων δύναται να επισύρει τον
αποκλεισμό τους από την παρακολούθηση του μαθήματος κατά την κρίση του
διδάσκοντος.
8. Απαγορεύεται η εγγραφή χωρίς την άδεια του διδάσκοντα και ο διαμοιρασμός
του περιεχομένου της τηλεδιάσκεψης μέσω του προγράμματος πραγματοποίησης της
τηλεδιάσκεψης καθώς και η εγγραφή, ηχογράφηση, φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση
των τηλεδιασκέψεων με άλλο μέσο και η με οποιοδήποτε τρόπο κοινοποίηση και
δημοσιοποίηση του υλικού. Για εξαιρετικές περιπτώσεις και έπειτα από ειδική
αιτιολογία του διδάσκοντος εξαιρείται από την ως άνω απαγόρευση η υποστήριξη
των φοιτητών με ειδικές δυσκολίες.
9. Το σύνολο του περιεχομένου κάθε μαθήματος με τη διαδικασία της εξ
αποστάσεως διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά,
των κειμένων, διαφανειών, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων,
απεικονίσεων, βίντεο και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο
πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) του διδάσκοντα και διέπεται από τις εθνικές και
διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς
αναγνωρισμένα και αναφερόμενα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και
φορέων. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται ρητώς η με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο
εγγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση,
αντιγραφή και εμφάνιση σε κοινωνικά δίκτυα ή οπουδήποτε αλλού, μέρους ή όλου
του περιεχομένου του με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μαθήματος
χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του διδάσκοντος και η με
οποιοδήποτε τρόπο παραβίαση των διατάξεων του ν. 4481/2017 περί πνευματικής
ιδιοκτησίας. Η συμμετοχή των φοιτητών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία του
μαθήματος, και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής του μαθήματος
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συνιστά ανεπιφύλακτη δήλωση αποδοχής των συνεπειών της παραβίασης των
διατάξεων αυτών.
10. Κατά τη διαδικασία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος, δεν
επιτρέπεται η ανάρτηση σχολίων, περιεχομένου και κάθε είδους επικοινωνίας με
εμπορική, υβριστική, δυσφημιστική, συκοφαντική, ρατσιστική, σεξιστική πρόθεση ή
με τρόπο που άμεσα ή έμμεσα προωθεί το μίσος, τον φανατισμό και τη βία, καθώς
και κάθε συμπεριφορά που μπορεί να προσβάλλει την προσωπικότητα των
συμμετεχόντων ή και κάθε τρίτου. Η διάπραξη οποιουδήποτε από τα παραπάνω
αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και δύναται να επισύρει τον αποκλεισμό του φοιτητή
από το μάθημα.
11. Οι ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις των φοιτητών για τη διά ζώσης
συμμετοχή τους στα μαθήματα, στα σεμινάρια, στα εργαστηριακά μαθήματα, στις
κλινικές και διδακτικές ασκήσεις ισχύουν και για τη συμμετοχή τους σε αυτά που
διεξάγονται με τη χρήση μέσων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διδασκαλίας,
λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών διεξαγωγής του μαθήματος.
12. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή/δήλωση των φοιτητών σε μαθήματα που
διενεργούνται ταυτόχρονα με εξ αποστάσεως διαδικασία.
Άρθρο 3
Διαδικασία πραγματοποίησης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας
1. Για την πραγματοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα Κανονισμό ακολουθούνται οι
ακόλουθες διαδικασίες:
α) για την εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία, ο διδάσκων δύναται να τηρεί
δεδομένα για την έναρξη και λήξη του μαθήματος και τον αριθμό των συμμετεχόντων
που παράγονται αυτόματα από την χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα στην έναρξη και
στη λήξη του μαθήματος. Τα δεδομένα που τυχόν παράγονται (χρόνος και διάρκεια
μαθήματος, αριθμός συμμετεχόντων) από την ανωτέρω επεξεργασία
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς.
β) για την εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία, στα μαθήματα του πρώτου
κύκλου σπουδών έχει πρόσβαση και πιστοποιεί την πραγματοποίηση των
αναρτήσεων στις επιλεγμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες σύμφωνα με τους όρους του
παρόντος κανονισμού ο Πρόεδρος του Τμήματος και για τα μαθήματα προγράμματος
του δεύτερου κύκλου σπουδών ο Διευθυντής του αντίστοιχου προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών του οικείου Τμήματος.
γ) με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων, ο διδάσκων υποβάλλει
στον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών δήλωση πραγματοποίησης των μαθημάτων τους σύμφωνα με τους όρους
του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 4
Διαδικασία εξ αποστάσεως εξετάσεως των μαθημάτων πρώτου και δεύτερου
κύκλου σπουδών
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1. Η διαδικασία της διενέργειας εξ αποστάσεως εξετάσεων συνιστά εξαιρετική
διαδικασία η οποία εφαρμόζεται υπό τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 του παρόντος
συνθήκες έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, ύστερα από
προηγούμενη πρόταση των ακαδημαϊκών του Τμημάτων και δομών. Σε περίπτωση
επείγουσας περίπτωσης η απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ληφθεί χωρίς την ως
άνω πρόταση.
2. Για τη λήψη της απόφασης λαμβάνεται υπόψη η διασφάλιση της αμεροληψίας
και του αδιάβλητου των εξετάσεων, η διασφάλιση της συμμετοχής ενός εκάστου των
φοιτητών που επιθυμεί να συμμετέχει σε αυτές και η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής
και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
3. Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις ορίζονται διαζευκτικά ως: α) γραπτή εργασία ή και
ασκήσεις β) προφορική εξέταση γ) γραπτή εξέταση και δ) συνδυασμός των
παραπάνω.
Ο διδάσκων του κάθε μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου, επιλέγει τον τρόπο
αξιολόγησης των φοιτητών ο οποίος προγραμματίζεται και πραγματοποιείται
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου και
ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους φοιτητές.
4. Για την εξασφάλιση του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της διενέργειας της εξ
αποστάσεως εξετάσεως ο διδάσκων οφείλει κατά τη διαδικασία να διασφαλίζει
ενδεικτικά τα εξής:
α) τη δυνατότητα της συμμετοχής στη διαδικασία, του συνόλου των φοιτητών που
υπέβαλαν δήλωση για το εξεταζόμενο μάθημα,
β) τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του εξεταζόμενου και την εξακρίβωση των
προσωπικών του στοιχείων με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του τρόπο,
γ) τη συμμόρφωση του εξεταζόμενου κατά τη διαδικασία με τις απαιτήσεις της
εξέτασης,
δ) την επίβλεψη και επιτήρηση της εξέτασης κατά τη διενέργειά της, εφόσον το
κρίνει απαραίτητο,
ε) την τήρηση των όρων που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των εξεταζόμενων,
στ) τον ορθό χρονικό προγραμματισμό των εξετάσεων, της διάρκειας και του
πλήθους των εξεταστικών συνεδριών,
ζ) την έγκαιρη και ακριβή παροχή στοιχείων στους εξεταζόμενους σχετικά με τη
διαδικασία της εξέτασης,
Άρθρο 5
Πολιτική τήρησης, συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη
διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης.
1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών, που θα
συμμετέχουν στις διαδικασίες γραπτής ή προφορικής εξέτασης μαθημάτων με τη
χρήση εξ αποστάσεως αξιολόγησης είναι: το όνομα, το επώνυμο, η ηλεκτρονική
διεύθυνση, ο αριθμός μητρώου και όνομα χρήστη πρόσβασης. Σε περίπτωση
μαγνητοσκόπησης της εξέτασης από τον Καθηγητή που διεξάγει την εξέταση,
συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας η εικόνα και ο ήχος. Τα δεδομένα αυτά και
τυχόν μεταδεδομένα, που παράγονται κατά την πιο πάνω επεξεργασία, συλλέγονται
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και επεξεργάζονται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας μόνο
για τον σκοπό της εξέτασης μαθημάτων με τη χρήση εξ αποστάσεως αξιολόγησης. Η
συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του
σκοπού παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από το Ίδρυμα υπό την ισχύ των έκτακτων
μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και πραγματοποιείται κατ΄ εφαρμογή
των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 ΠΝΠ και
του άρθρου 7 της υπ΄ αρ. 59181/Ζ1/20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων (Β΄1935). Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων είναι, για
τα απλά δεδομένα, το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση (γ) και (ε) ή το άρθρο 6 παρ. 1
περίπτωση (α) σε περίπτωση μαγνητοσκόπησης του Γενικού Κανονισμού για την
Προστασία Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, για τα δεδομένα
ειδικών κατηγοριών, την περ. (ζ) της παρ. 2, του άρθρου 9 ή την περ. (α) της παρ. 2,
του άρθρου 9 του ίδιου Κανονισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων
στη διαδικασία θα παραμείνουν στο αρχείο του Πανεπιστημίου Κρήτης για το
χρονικό διάστημα, που εξασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων, σύμφωνα με το
νόμο τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου και τους
εγκεκριμένους από τη Σύγκλητο κανονισμούς των τμημάτων και Σχολών του, που
ισχύουν στις εξετάσεις με φυσική παρουσία. Ακολούθως θα διαγραφούν. Δεν
υπάρχουν τρίτοι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων ούτε αυτά θα διαβιβασθούν
σε άλλη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Για το χρονικό διάστημα που τα πιο πάνω
προσωπικά δεδομένα παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα
υποκείμενα δεδομένων έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης,
διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και
φορητότητάς τους, υπό τους όρους του πιο πάνω Γενικού Κανονισμού. Επίσης, έχουν
δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το
Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων.
2. Για την πραγματοποίηση της εξέτασης θα επιλεγεί κατάλληλη ψηφιακή
πλατφόρμα, η οποία θα καθιστά δυνατή την απευθείας μετάδοση ήχου και εικόνας
για όλο το χρονικό διάστημα της εξ αποστάσεως εξέτασης χωρίς διακοπές. Η
πλατφόρμα και τα λογισμικά πλοήγησης, που θα χρησιμοποιηθούν από τους
συμμετέχοντες στην εξέταση, συμμορφώνονται με τις αρχές του Κανονισμού
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016, «για την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ...» (L 119) και εξασφαλίζουν υπηρεσίες
ασφάλειας, χωρίς να επιτρέπουν την επεξεργασία δεδομένων μέσω βιομετρικών
μεθόδων και την πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα αυτά.
3. Πριν την εξ αποστάσεως αξιολόγηση θα γνωστοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο,
κατά περίπτωση, Έντυπο Ενημέρωσης ή Έντυπο Ενημέρωσης και Συναίνεσης στη
συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλους τους
συμμετέχοντες στη διαδικασία.
4. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή των αρχών προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και την ενσωμάτωση εγγυήσεων στην επεξεργασία των
δεδομένων αυτών με τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 (L 119) και να
προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.
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5. Σε περίπτωση παράνομης χρήσης, επέμβασης και πρόσβασης στα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα ή άνευ αδείας καταγραφής τους επιβάλλονται οι κυρώσεις
του άρθρου 38 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
Άρθρο 6
Ορισμός υπευθύνου
Ως υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την απαρέγκλιτη εφαρμογή της
αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών με την εξ αποστάσεως εξέταση ορίζεται για
κάθε Σχολή του Ιδρύματος ο Κοσμήτορας της Σχολής.
Άρθρο 7
Διαδικασία εξετάσεων με φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού
Για τη διαδικασία των αναφερομένων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος,
εξετάσεων, όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών, διδακτικού προσωπικού
και κάθε άλλου που εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή, εφαρμόζεται η διάταξη του
τέταρτου άρθρου της αναφερόμενης στο προοίμιο της παρούσης υπ΄ αρ. 7 κοινής
υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις
1. Για την υλοποίηση και εφαρμογή της ρυθμιζόμενης με την παρούσα απόφαση,
διαδικασίας της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξ αποστάσεως εξέτασης,
εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των εγκεκριμένων από τη Σύγκλητο
κανονισμών των Τμημάτων και της μονοτμηματικής Σχολής του Ιδρύματος. Για την
τεχνική διαδικασία των ως άνω μεθόδων διδασκαλίας και εξέτασης εφαρμόζονται οι
προτάσεις του Κέντρου Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και
Επικοινωνιών.
2. Τα ακριβή χαρακτηριστικά της εξεταστικής διαδικασίας με τη διαδικασία της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης προσδιορίζονται από τον διδάσκοντα, ο οποίος έχει την
απόλυτη ευθύνη για την επιλογή του τρόπου ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών,
καθώς επίσης για τη βαθμολογία και την έκδοση των αποτελεσμάτων.
3. Η τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και
εξέτασης διασφαλίζεται από τις δομές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για την
αρτιότητα και αποτελεσματικότητα της οποίας ουδεμία ευθύνη έχει ο διδάσκων, σε
περίπτωση δε κατά την οποία για τεχνικούς λόγους δεν καταστεί δυνατή η εξ
αποστάσεως διδασκαλία ή η εξ αποστάσεως εξέταση, με απόφασή του ο διδάσκων
μπορεί να ορίσει την επανάληψή της.
4. Για την έγκαιρη οργάνωση και τον αποτελεσματικό προγραμματισμό της
διαδικασίας της εξ αποστάσεως εξέτασης, οι εξεταζόμενοι υποβάλλουν στη
γραμματεία του Τμήματος δήλωση συμμετοχής σε αυτήν που συνοδεύεται από την
αποδοχή των όρων της διαδικασίας.
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449. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.: 6508 της 12/24.6.2020
«Συμπληρωματική απόφαση “Καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής
εργασίας πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης, καθώς και
απασχόλησης κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες, Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού του ΕΔΣΝΑ για το έτος 2020”» (Β΄
2535)
----------.---------450. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313832/8127 της 23/24.6.2020
«Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών
λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών
προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στον χορό μέσω δράσεων και
προγραμμάτων» (Β΄ 2544)
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, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
β. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την λειτουργία
της Ε.Ε. στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352 της 21.10.2013),
γ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
δ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως ισχύουν,
ε. του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» (Α΄ 52),
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως
ισχύει,
ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7),
Διόρθωση Σφάλματος (Α΄ 158), όπως ισχύει,
η. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών…» (Α΄ 114),
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θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ι. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),
ια. την υπ΄ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
ιβ. 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) σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133),
ιγ. της υπ΄ αρ. Υ3/20-1-2020 απόφασης 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 χορό λόγω της πανδημίας του
COVID-19.
3. Την υπ΄ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΓ/Γ.Δ.Ο.Υ./269817/14961/ 16325/4-6-2020
εισηγητική - οικονομική έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους
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), όπως κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄104), και ειδικότερα επί του άρθρου πεντηκοστού
τέταρτου και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού (Ε.Φ. 1021-205, ΑΛΕ 2310802897), 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 στον χορό 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 πρόταση ανάπτυξης ερευνητικού έργου, ελάχιστης
διάρκειας τριών μηνών με αντικείμενο την χορογραφική πρακτική.
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Το αποτέλεσμα της έρευνας θα αποτυπωθεί σε ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα
παραδοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έως 30.04.2021.
Άρθρο τρίτο
Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων, δικαιούχων υποβολής αίτησης και ύψους
οικονομικής ενίσχυσης
1. Στο πλαίσιο της στήριξης δραστηριοποιούμενων στον χορό, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο δεύτερο άρθρο, θα επιχορηγηθούν συνολικά έως είκοσι (20) προτάσεις
με το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) έκαστη.
2. Οι επιχορηγήσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄
αρ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)
τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτόν. Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί
σε μία ενιαία επιχείρηση βάσει της παρούσας απόφασης αθροιζόμενη με
οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας της έχουν χορηγηθεί δεν πρέπει να
υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών
ετών. Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως για το ποσό της ενίσχυσης de minimis
που λαμβάνει.
3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης έχουν:
[α] φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χορό και έχουν ενεργό
κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) συναφή με τον χορό,
όπως ενδεικτικά έναν από τους ΚΑΔ 90011008 (Υπηρεσίες χορευτή), 90011015
(Υπηρεσίες μπαλέτου), 90031117 (Υπηρεσίες Χορογράφου) και
[β-i] είτε έχουν χορογραφήσει τουλάχιστον μία χορογραφική παραγωγή εκτός
σπουδαστικού πλαισίου στα προηγούμενα τρία έτη από τη δημοσίευση της παρούσας,
[β-ii] είτε έχουν συμμετάσχει ως χορευτές/τριες στην δημιουργική διαδικασία μίας
χορογραφικής παραγωγής εκτός σπουδαστικού πλαισίου μέσα στα προηγούμενα τρία
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας.
4. Προϋπόθεση επιλεξιμότητας του αιτούμενου είναι η εκ μέρους του υποβολή στην
πλατφόρμα της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου πρότασης ανάπτυξης ερευνητικού έργου,
ελάχιστης διάρκειας τριών μηνών με αντικείμενο την χορογραφική πρακτική.
Άρθρο τέταρτο
Διαδικασία
1. Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού εκδίδει πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο της παρούσας 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, 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 αιτούμενος εντός της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας υποβάλλει αίτηση στην
ως άνω ειδική πλατφόρμα, η οποία συνοδεύεται από πρόταση κατά τα οριζόμενα στο
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άρθρο τρίτο της παρούσας 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 της Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού και αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή υπάλληλο της
Διεύθυνσης αυτής, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και
Κινηματογράφου ή υπάλληλο της Διεύθυνσης αυτής, δύο πρόσωπα εγνωσμένου
κύρους από τον χώρο του χορού ή εν γένει των τεχνών προτεινόμενα από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ένα 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 1-9 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
κριτήρια της παρ. Β του άρθρου πέμπτου καθώς και τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου τρίτου θεωρούνται επιλεγείσες προς επιχορήγηση αιτήσεις.
6. 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] οι απορριφθείσες αιτήσεις και αιτιολογία απόρριψης αυτών.
Το ως άνω πρακτικό εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Στη συνέχεια, ενημερώνονται μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων, άπαντες οι
αιτούμενοι σχετικά με την πρόκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.
8. Στους αιτούμενους 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 της παρούσας.
9. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αφού εξετάσει το σύνολο των
υποβληθέντων εγγράφων, εκδίδει βεβαίωση για την πληρότητα και ορθότητα αυτών.
10. 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
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ανάληψης υποχρέωσης για τους δικαιούχους, η βεβαιωτική πράξη της παρ. 9 καθώς
και τα λοιπά υποβληθέντα δικαιολογητικά του άρθρου έκτου της παρούσας.
11. Στην συνέχεια εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και απόφαση
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 τα οριζόμενα στο
άρθρο τρίτο 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 δραστηριότητα σχετική με τον χορό.
2. Αναλυτική παρουσίαση πρότασης επιχορήγησης:
[α] περιεχόμενο πρότασης: πρέπει να περιλαμβάνει σαφή περιγραφή κατά το
δυνατόν του περιεχομένου της πρότασης, να ορίζει την προβληματική και το υπό
κρίση θέμα, τον τίτλο του ερευνητικού έργου,
[β] περιγραφή απαρχής/αφορμής/εναύσματος της πρότασης,
[γ] περιγραφή της τυχόν πρακτικής επαγγελματικής διάστασης της πρότασης,
[δ] περιγραφή του κοινού στο οποίο απευθύνεται η πρόταση,
[ε] περιγραφή πιθανών συνεργασιών που θα μπορούσαν να προκύψουν με αφορμή
την πρόταση,
[στ] εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και των προσδοκιών αναφορικά
με τυχόν μακροπρόθεσμη υλοποίηση της πρότασης,
[ζ] περιγραφή των χορευτών/συντελεστών οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν
στο ερευνητικό έργο,
[η] πιθανοί τόποι στους οποίους σχεδιάζεται να διεξαχθεί η έρευνα (βιβλιοθήκες,
πόλεις, χώρες, μνημεία κ.λπ.),
[θ] προϋπολογισμό έργου υπό την έννοια της καταγραφής των κατηγοριών εξόδων
στις οποίες θα προβεί ο αιτούμενος για την υλοποίηση της πρότασης και εκτιμώμενο
απαιτούμενο ποσό κάθε κατηγορίας εξόδων.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτούμενος
θα δημιουργήσει ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδώσει στο Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού (κατά τον τρόπο που θα ορισθεί στην ειδικώς προς τούτο εκδοθείσα
πρόσκληση) έως 30.04.2021, στο οποίο θα περιέχεται το παραχθέν ερευνητικό έργο.
4. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με την
σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) βάσει του Κανονισμού
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(ΕΕ) 1407/2013, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα της
παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
5. Κάθε πρόσφορο έγγραφο, εκ του οποίου να αποδεικνύεται ότι ο αιτούμενος [β- i]
Είτε έχει χορογραφήσει τουλάχιστον μία χορογραφική παραγωγή εκτός
σπουδαστικού πλαισίου στα προηγούμενα τρία έτη από την δημοσίευση της
παρούσας, [β-ii] Είτε έχει συμμετάσχει ως χορευτής/τρια στην δημιουργική
διαδικασία μίας χορογραφικής παραγωγής εκτός σπουδαστικού πλαισίου μέσα στα
προηγούμενα τρία έτη από την δημοσίευση της παρούσας.
6. 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.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτούμενος
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.
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι η
υποβληθείσα πρόταση δεν θίγει δικαιώματα διανοητικής και πνευματικής ιδιοκτησίας
τρίτων ή συγγενικά δικαιώματα τρίτων.
9. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο ή πληροφορία ζητηθεί από την
Γνωμοδοτική Επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των
προτεινόμενων τελικών δικαιούχων.
Β. Κριτήρια αξιολόγησης
1. Η προαγωγή του χορού στην Ελλάδα μέσω της πρότασης και του δημόσιου
διαλόγου γύρω από αυτό.
2. Η προαγωγή και ανάδειξη κοινωνικών σκοπών με όχημα τον χορό.
3. Η συμβολή της πρότασης στην εμπέδωση του χαρακτήρα και στην ενίσχυση της
φήμης του ελληνικού χορού σε διεθνές επίπεδο.
4. H προαγωγή μέσω της έρευνας της τέχνης του χορού.
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.
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3. Βεβαίωση της παρ. 9 του άρθρου τέταρτου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής
Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού.
4. Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί 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 e-banking.
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 το πιστοποιητικό αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση αρκεί η
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, β)
Πιστοποιητικό του αρμοδίου δικαστηρίου περί μη πτώχευσης και περί μη κατάθεσης
αίτησης για πτώχευση, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο για το οποίο
χορηγείται τέτοιο πιστοποιητικό. Σε αντίθετη περίπτωση αρκεί η υπεύθυνη δήλωση
του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, γ) Βεβαίωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ότι το συγκεκριμένο νομικό
πρόσωπο δεν ανήκει στο μητρώο Φ.Γ.Κ. 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 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 τρία αντίτυπα υπογεγραμμένη αρμοδίως
που περιλαμβάνει: i) τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/ΑΛΕ, ii) το οικονομικό έτος τον
προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη iii) την πρόσκληση την οποία αφορά,
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iv) 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.
2. Οι επιχορηγούμενοι οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το τυχόν υλικό προώθησης
και επικοινωνίας σε περίπτωση περαιτέρω προβολής και εκμετάλλευσης του
ερευνητικού έργου τους ότι επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
3. 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 30.04.2021 το ψηφιακό αρχείο, στο οποίο θα έχει αποτυπωθεί το
ερευνητικό έργο τους κατά τα οριζόμενα στα άρθρα δεύτερο και τρίτο με τα ειδικά
τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα καθορισθούν στην πρόσκληση της παρ. 1 του
άρθρου τέταρτου της παρούσας.
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 παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου πρόσκληση.
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 με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 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
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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) αιτούμενου νομικού
προσώπου, οι οποίοι έχουν υποβάλει αυτοτελώς αίτηση στην παρούσα διαδικασία,
αποκλείονται. Αποκλείεται επίσης και το αιτούν νομικό πρόσωπο.
2. Οι επιχορηγήσεις αφορούν προτάσεις για νέα ερευνητική πρόταση.
3. Σε καμία περίπτωση οι προτάσεις που υποβάλλονται και τα παραγόμενα
ερευνητικά έργα, δεν θα πρέπει να θίγουν δικαιώματα διανοητικής και πνευματικής
ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα.
Άρθρο ενδέκατο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.---------451. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313871/8133 της 22/24.6.2020
«Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών
λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών
προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο video game development μέσω
δράσεων και προγραμμάτων» (Β΄ 2545)
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, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση
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των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 104),
β. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την λειτουργία
της Ε.Ε. στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352 της 21.10.2013),
γ. του ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133),
δ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως ισχύουν,
ε. του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» (Α΄ 52),
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως
ισχύει,
ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7),
Διόρθωση Σφάλματος (Α΄ 158), όπως ισχύει,
η. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών…» (Α΄ 114),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ι. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),
ια. την υπ΄ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
ιβ. 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), σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 153),
ιγ. της υπ΄ αρ. Υ3/20.1.2020 απόφασης 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 video game development λόγω
της πανδημίας του COVID-19.
3. Την υπ΄ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΓ/Γ.Δ.Ο.Υ./269902/14971/ 16332/4.6.2020 Εισηγητική
– Οικονομική Έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους
300.000 € 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
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Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και ειδικότερα επί του άρθρου
πεντηκοστού τετάρτου και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ε.Φ. 1021-205, ΑΛΕ 2310802897), αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Πεδίο Εφαρμογής
1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται φορείς, επιχειρήσεις, φυσικά και
νομικά πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα
του σύγχρονου πολιτισμού και ειδικότερα στην ανάπτυξη εφαρμογών παιχνιδιών
βίντεο (video game development), όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου, 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 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.
2. Ως «video game development» κατά την έννοια της παρούσας ορίζεται η
ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών παιχνιδιών βίντεο, σχεδιασμένων για ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, κονσόλες, κινητές συσκευές, ταμπλέτες, έξυπνα τηλέφωνα και άλλες
τεχνολογίες.
Άρθρο Δεύτερο
Σκοπός της Δράσης
Σκοποί της δράσης είναι η πρόταση ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών παιχνιδιών
βίντεο, σχεδιασμένων για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κονσόλες, κινητές
συσκευές, ταμπλέτες, έξυπνα τηλέφωνα και άλλες τεχνολογίες.
Οι ως άνω δημιουργίες θα αποτυπωθούν σε ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδοθεί
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έως 30.04.2021.
Άρθρο Τρίτο
Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων, δικαιούχων υποβολής αίτησης και ύψους
οικονομικής ενίσχυσης
1. Στο πλαίσιο της στήριξης δραστηριοποιούμενων στο video game development,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο δεύτερο, θα επιχορηγηθούν συνολικά έως
σαράντα (40) προτάσεις με το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00
€) έκαστη.
2. Οι επιχορηγήσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)
τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτόν. Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί
σε μία ενιαία επιχείρηση βάσει της παρούσας απόφασης αθροιζόμενη με
οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τής έχουν χορηγηθεί δεν πρέπει να
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υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών
ετών. Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως για το ποσό της ενίσχυσης de minimis
που λαμβάνει.
3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης έχουν:
[α] φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εφαρμογών
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και το video game development και έχουν ενεργό κύριο
ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 620121 (Παραγωγή
πρωτότυπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή ή/και 5821 (Έκδοση παιχνιδιών για
ηλεκτρονικούς υπολογιστές) καθώς και οι εξαψήφιοι και οκταψήφιοι αυτού
και
[β] ασκούν κατ΄ επάγγελμα δραστηριότητα σχετιζόμενη με την ανάπτυξη
εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και το video game development επί δύο (2)
συναπτά έτη προ της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.
4. Προϋπόθεση επιλεξιμότητας του αιτούμενου είναι η εκ μέρους του υποβολή στην
πλατφόρμα της παρ.1 του άρθρου τέταρτου πρότασης ανάπτυξης ψηφιακής
εφαρμογής παιχνιδιού βίντεο, σχεδιασμένου για ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
κονσόλες, κινητές συσκευές, ταμπλέτες, έξυπνα τηλέφωνα και άλλες τεχνολογίες.
Άρθρο Τέταρτο
Διαδικασία
1. Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού εκδίδει πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων σχεδίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο της παρούσας 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, 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 αιτούμενος εντός της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας υποβάλλει αίτηση στην
ως άνω ειδική πλατφόρμα, η οποία συνοδεύεται από πρόταση κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο τρίτο της παρούσης και από τα αναγκαία δικαιολογητικά για την αξιολόγηση
αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 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 της Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού και αποτελείται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή υπάλληλο της
Διεύθυνσης αυτής, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης
Δημιουργίας ή υπάλληλο της Διεύθυνσης αυτής, δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους
από τον χώρο των εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών και του gaming ή εν γένει
της δημιουργικής οικονομίας προτεινόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού και ένα 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.
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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 περ. 1-9 της παρ. Α του άρθρου πέμπτου προβαίνει σε αξιολόγηση της πρότασης
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παρ. 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 κριτήρια της
παρ. Β του άρθρου πέμπτου καθώς και τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου τρίτου θεωρούνται επιλεγείσες προς επιχορήγηση αιτήσεις.
6. 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] οι απορριφθείσες αιτήσεις και αιτιολογία απόρριψης τους.
Το ως άνω πρακτικό εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Στη συνέχεια, ενημερώνονται μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων, άπαντες οι
αιτούμενοι σχετικά με την πρόκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.
8. Στους αιτούμενους 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 της παρούσας.
9. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αφού εξετάσει το σύνολο των
υποβληθέντων εγγράφων, εκδίδει βεβαίωση για την πληρότητα και ορθότητα αυτών.
10. 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. 9 καθώς
και τα λοιπά υποβληθέντα δικαιολογητικά του άρθρου έκτου της παρούσας.
11. Στην συνέχεια εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και απόφαση
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 τα οριζόμενα στο
άρθρο τρίτο οφείλει να υποβάλει αίτημα, στο οποίο να περιλαμβάνονται τα εξής
στοιχεία:
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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 δραστηριότητα σχετική με την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών
υπολογιστών ή/και το video game development.
2. Αναλυτική παρουσίαση πρότασης επιχορήγησης:
[α] Περιεχόμενο πρότασης: πρέπει να περιλαμβάνει σαφή περιγραφή κατά το
δυνατόν του περιεχομένου της πρότασης, να ορίζει την προβληματική και το υπό
κρίση θέμα,
[β] Περιγραφή απαρχής/αφορμής/εναύσματος της πρότασης,
[γ] Περιγραφή της τυχόν πρακτικής επαγγελματικής διάστασης της πρότασης,
[δ] Περιγραφή του κοινού στο οποίο απευθύνεται η πρόταση,
[ε] Περιγραφή πιθανών συνεργασιών που θα μπορούσαν να προκύψουν με αφορμή
την πρόταση,
[στ] Εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και των προσδοκιών
αναφορικά με τυχόν μακροπρόθεσμη υλοποίηση της πρότασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών θα
δημιουργήσει ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδώσει στο Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού (κατά τον τρόπο που θα ορισθεί στην ειδικώς προς τούτο εκδοθείσα
πρόσκληση) έως 30.04.2021, στο οποίο θα περιέχεται η εφαρμογή video game.
4. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με την
σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) βάσει του Κανονισμού
(ΕΕ) 1407/2013, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα της
παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
5. Δύο τιμολόγια ανά έτος, εκδοθέντα εντός των δύο τελευταίων ετών από την
δημοσίευση της παρούσας με εκδότη το αιτούν φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκ των
οποίων θα αποδεικνύεται η επαγγελματική δραστηριοποίηση του αιτούμενου στον
χώρο της ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και το video game
development.
6. 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.
7. 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.
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι η
υποβληθείσα πρόταση και οι δημιουργούμενες δυνάμει αυτών εφαρμογές, καθ΄ όλα
τα στοιχεία τους, δεν θίγουν δικαιώματα διανοητικής και πνευματικής ιδιοκτησίας
τρίτων ή συγγενικά δικαιώματα τρίτων.
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9. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο ή πληροφορία ζητηθεί από την
Γνωμοδοτική Επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των
προτεινόμενων τελικών δικαιούχων.
Β. Κριτήρια αξιολόγησης
1. Η προαγωγή του game development στην Ελλάδα μέσω της πρότασης, ως
βιώσιμου επιχειρηματικού κλάδου.
2. Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας video games με ευρεία απήχηση.
3. Η προαγωγή και ανάδειξη κοινωνικών σκοπών με όχημα το gaming.
4. Η συμβολή της πρότασης στην εμπέδωση του χαρακτήρα και στην ενίσχυση της
φήμης των ελληνικών video games σε διεθνές επίπεδο.
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. 9 του άρθρου τέταρτου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής
Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού.
4. Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί 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 e-banking.
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 το πιστοποιητικό αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση αρκεί η
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, β)
Πιστοποιητικό του αρμοδίου δικαστηρίου περί μη πτώχευσης και περί μη κατάθεσης
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αίτησης για πτώχευση, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο για το οποίο
χορηγείται τέτοιο πιστοποιητικό. Σε αντίθετη περίπτωση αρκεί η υπεύθυνη δήλωση
του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, γ) Βεβαίωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ότι συγκεκριμένο νομικό
πρόσωπο δεν ανήκει στο μητρώο Φ.Γ.Κ. της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
9. Διαβιβαστικό Έγγραφο του νόμιμου εκπροσώπου με το οποίο έχει κατατεθεί στο
Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Δ/νση 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 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 υποπερ.
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 τρία 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.
2. Οι επιχορηγούμενοι οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το τυχόν υλικό προώθησης
και επικοινωνίας σε περίπτωση περαιτέρω προβολής και εκμετάλλευσης της
εφαρμογής video game τους ότι επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
3. 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.
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Άρθρο Όγδοο
Παράδοση Ψηφιακού Αρχείου
1. Οι επιχορηγηθέντες οφείλουν να παραδώσουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού έως 30.04.2021 το ψηφιακό αρχείο, στο οποίο θα έχει αποτυπωθεί η
εφαρμογή video game κατά τα οριζόμενα στα άρθρα Δεύτερο και Τρίτο με τα ειδικά
τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα καθορισθούν στην πρόσκληση της παρ. 1 του
άρθρου Τέταρτου της παρούσας.
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.
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 με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
τετάρτου, 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 αιτούμενο νομικό πρόσωπο.
2. Οι επιχορηγήσεις αφορούν προτάσεις για νέα εφαρμογή video game, δηλαδή
εφαρμογή, για την οποία δεν έχει διατεθεί στο κοινό ταυτόσημη και η συνολική
εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή διαφέρει από τη συνολική
εντύπωση που προκαλεί στον εν λόγω καταναλωτή κάθε άλλη εφαρμογή που έχει
διατεθεί στο κοινό.
3. Σε καμία περίπτωση οι προτάσεις που υποβάλλονται και οι δημιουργούμενες
δυνάμει αυτών εφαρμογές, δεν θα πρέπει να θίγουν δικαιώματα διανοητικής και
πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα.
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Άρθρο Ενδέκατο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.---------452. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313834/8128 της 22/24.6.2020
«Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών
λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών
προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στα εικαστικά μέσω δράσεων και
προγραμμάτων» (Β΄ 2546)
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, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν 4690/2020 (Α΄ 104),
β. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την λειτουργία
της Ε.Ε. στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352 της 21.10.2013),
γ. του ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄
133),
δ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄
143), όπως ισχύουν,
ε. του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» (Α΄ 52),
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως
ισχύει,
ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7),
Διόρθωση Σφάλματος (Α΄ 158), όπως ισχύει,
η. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),
θ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών…» (Α΄ 114),
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ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ια. την υπ΄ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
ιβ. 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) σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133),
ιγ. της υπ΄ αρ. Υ3/20-1-2020 απόφασης 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 στα εικαστικά, λόγω της πανδημίας
του COVID-19.
3. Την υπ΄ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΓ/Γ.Δ.Ο.Υ./288897/17330/ 17452/12-6-2020
Εισηγητική - Οικονομική Έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους
640.000 € 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) όπως κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και ειδικότερα επί του άρθρου πεντηκοστού
τετάρτου και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού (Ε.Φ. 1021-205, ΑΛΕ 2310802897), 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 στα εικαστικά 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 πρόταση ανάπτυξης ερευνητικού έργου για εικαστικά
και διατομεακά ή διακαλλιτεχνικά έργα, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να
παραδοθούν έως 15.12.2021. Το αποτέλεσμα της έρευνας θα αποτυπωθεί σε ψηφιακό
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αρχείο, το οποίο θα παραδοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έως
15.12.2021.
Άρθρο τρίτο
Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων, δικαιούχων υποβολής αίτησης και ύψους
οικονομικής ενίσχυσης
1. Στο πλαίσιο της στήριξης δραστηριοποιούμενων στα εικαστικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο δεύτερο άρθρο, θα επιχορηγηθούν συνολικά έως ογδόντα (80)
προτάσεις με το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) έκαστη.
2. Οι επιχορηγήσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ.
1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)
τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτόν. Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί
σε μία ενιαία επιχείρηση βάσει της παρούσας απόφασης αθροιζόμενη με
οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τής έχουν χορηγηθεί δεν πρέπει να
υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών
ετών. Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως για το ποσό της ενίσχυσης de minimis
που λαμβάνει.
3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης έχουν:
[α] φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη σύγχρονη τέχνη και
έχουν ενεργό κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) συναφή
με τα εικαστικά, όπως ενδεικτικά έναν από τους ΚΑΔ 274000 (Γλύπτες, Ζωγράφοι
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα), 274005 (Ζωγράφοι Καλλιτέχνες), 271103
(Έφοροι Αιθουσών Έργων Τέχνης),
και
[β-i] Είτε έχουν επιμεληθεί τουλάχιστον μία έκθεση ή σχέδιο (project) εκτός
σπουδαστικού πλαισίου στα προηγούμενα τρία (3) έτη από την δημοσίευση της
παρούσας,
[β-ii] Είτε έχουν συμμετάσχει ως καλλιτέχνες σε μία έκθεση ή άλλη έκφραση
σύγχρονης τέχνης εκτός σπουδαστικού πλαισίου μέσα στα προηγούμενα τρία (3) έτη
από την δημοσίευση της παρούσας.
4. Προϋπόθεση επιλεξιμότητας του αιτούμενου είναι η εκ μέρους του υποβολή στην
πλατφόρμα της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου πρότασης ανάπτυξης ερευνητικού έργου
με αντικείμενο τα εικαστικά ή διατομεακά ή διακαλλιτεχνικά έργα.
Άρθρο τέταρτο
Διαδικασία
1. Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού εκδίδει πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο της παρούσας 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, καθώς και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια. Η ως άνω πρόσκληση
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αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στον
ιστότοπο της πλατφόρμας (drasis.culture.gr).
2. O αιτούμενος εντός της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας υποβάλλει αίτηση στην
ως άνω ειδική πλατφόρμα, η οποία συνοδεύεται από πρόταση κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο τρίτο της παρούσας και από τα αναγκαία δικαιολογητικά για την αξιολόγηση
αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 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 της Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού και αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή υπάλληλο της
Διεύθυνσης αυτής, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής,
Φωτογραφίας και Μου σείων Σύγχρονου Πολιτισμού ή υπάλληλο της Διεύθυνσης
αυτής, δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους από τον χώρο της σύγχρονης τέχνης ή εν
γένει των τεχνών προτεινόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και
ένα 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,
δεν 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 περ. 1-9 της παρ. Α του άρθρου πέμπτου προβαίνει σε αξιολόγηση της πρότασης
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παρ. 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 κριτήρια της παρ. Β του
άρθρου πέμπτου καθώς και τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου τρίτου
θεωρούνται επιλεγείσες προς επιχορήγηση αιτήσεις.
6. 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] οι απορριφθείσες αιτήσεις και αιτιολογία απόρριψης αυτών.
Το ως άνω πρακτικό εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Στη συνέχεια, ενημερώνονται μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων, άπαντες οι
αιτούμενοι σχετικά με την πρόκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.
8. Στους αιτούμενους 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 της παρούσας.
9. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αφού εξετάσει το σύνολο των
υποβληθέντων εγγράφων, εκδίδει βεβαίωση για την πληρότητα και ορθότητα αυτών.
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10. 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. 9 καθώς
και τα λοιπά υποβληθέντα δικαιολογητικά του άρθρου έκτου της παρούσας.
11. Στην συνέχεια εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και απόφαση
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 τα οριζόμενα στο
άρθρο τρίτο 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 δραστηριότητα σχετική με τη σύγχρονη τέχνη.
2. Αναλυτική παρουσίαση πρότασης επιχορήγησης:
[α] Περιεχόμενο πρότασης: πρέπει να περιλαμβάνει σαφή περιγραφή κατά το
δυνατόν του περιεχομένου της πρότασης, να ορίζει την προβληματική και το υπό
κρίση θέμα, τον τίτλο του ερευνητικού έργου,
[β] Περιγραφή απαρχής/αφορμής/εναύσματος της πρότασης,
[γ] Περιγραφή της τυχόν πρακτικής επαγγελματικής διάστασης της πρότασης,
[δ] Περιγραφή του κοινού στο οποίο απευθύνεται η πρόταση,
[ε] Περιγραφή πιθανών συνεργασιών που θα μπορούσαν να προκύψουν με αφορμή
την πρόταση,
[στ] Εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και των προσδοκιών
αναφορικά με τυχόν μακροπρόθεσμη υλοποίηση της πρότασης,
[ζ] Περιγραφή των καλλιτεχνών/συντελεστών οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν
στο ερευνητικό έργο,
[η] Πιθανοί τόποι στους οποίους σχεδιάζεται να διεξαχθεί η έρευνα (βιβλιοθήκες,
πόλεις, χώρες, μνημεία κ.λπ.),
[θ] Προϋπολογισμό έργου υπό την έννοια της καταγραφής των κατηγοριών εξόδων
στις οποίες θα προβεί ο αιτούμενος για την υλοποίηση της πρότασης και εκτιμώμενο
απαιτούμενο ποσό κάθε κατηγορίας εξόδων.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτούμενος
θα δημιουργήσει ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδώσει στο Υπουργείο Πολιτισμού
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και Αθλητισμού (κατά τον τρόπο που θα ορισθεί στην ειδικώς προς τούτο εκδοθείσα
πρόσκληση) έως 15.12.2021, στο οποίο θα περιέχεται το παραχθέν ερευνητικό έργο.
4. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με την
σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) βάσει του Κανονισμού
(ΕΕ) 1407/2013, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα της
παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
5. Κάθε πρόσφορο έγγραφο, εκ του οποίου να αποδεικνύεται ότι ο αιτούμενος [β-i]
Είτε έχει επιμεληθεί τουλάχιστον μία έκθεση ή σχέδιο (project) εκτός σπουδαστικού
πλαισίου στα προηγούμενα τρία έτη από την δημοσίευση της παρούσας, [β-ii] Είτε
έχει συμμετάσχει ως καλλιτέχνης σε μια έκθεση ή συναφές σχέδιο (project) εκτός
σπουδαστικού πλαισίου μέσα στα προηγούμενα τρία (3) έτη από την δημοσίευση της
παρούσας.
6. 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.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτούμενος
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.
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι η
υποβληθείσα πρόταση δεν θίγει δικαιώματα διανοητικής και πνευματικής ιδιοκτησίας
τρίτων ή συγγενικά δικαιώματα τρίτων.
9. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο ή πληροφορία ζητηθεί από την
Γνωμοδοτική Επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των
προτεινόμενων τελικών δικαιούχων.
Β. Κριτήρια αξιολόγησης
1. Η προαγωγή της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα μέσω της πρότασης και του
δημόσιου διαλόγου γύρω από αυτό.
2. Η προαγωγή και ανάδειξη κοινωνικών σκοπών με όχημα τη σύγχρονη τέχνη.
3. Η συμβολή της πρότασης στην εμπέδωση του χαρακτήρα και στην ενίσχυση της
φήμης της ελληνικής σύγχρονης τέχνης σε διεθνές επίπεδο.
4. H προαγωγή μέσω της έρευνας της σύγχρονης τέχνης.
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.
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2. Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 4 εγκεκριμένο από το
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Βεβαίωση της παρ. 9 του άρθρου τέταρτου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής
Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού.
4. Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 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 e-banking.
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 το πιστοποιητικό αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση αρκεί η
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, β)
Πιστοποιητικό του αρμοδίου δικαστηρίου περί μη πτώχευσης και περί μη κατάθεσης
αίτησης για πτώχευση, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο για το οποίο
χορηγείται το πιστοποιητικό αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση αρκεί η υπεύθυνη δήλωση
του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, γ) Βεβαίωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ότι το συγκεκριμένο νομικό
πρόσωπο δεν ανήκει στο μητρώο Φ.Γ.Κ. της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
9. Διαβιβαστικό Έγγραφο του νόμιμου εκπροσώπου με το οποίο έχει κατατεθεί στο
Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Δ/νση 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 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 υποπερ.
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.
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2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία 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.
2. Οι επιχορηγούμενοι οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το τυχόν υλικό προώθησης
και επικοινωνίας σε περίπτωση περαιτέρω προβολής και εκμετάλλευσης του
ερευνητικού έργου τους ότι επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
3. 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 15.12.2021 το ψηφιακό αρχείο, στο οποίο θα έχει αποτυπωθεί το
ερευνητικό έργο τους κατά τα οριζόμενα στα άρθρα δεύτερο και τρίτο με τα ειδικά
τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα καθορισθούν στην πρόσκληση της παρ. 1 του
άρθρου τέταρτου της παρούσας.
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 παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου πρόσκληση.
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 με βάση τις διατάξεις της 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.
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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) αιτούμενου νομικού
προσώπου, οι οποίοι έχουν υποβάλει αυτοτελώς αίτηση στην παρούσα διαδικασία,
αποκλείονται. Αποκλείεται επίσης και το αιτούν νομικό πρόσωπο.
2. Οι επιχορηγήσεις αφορούν προτάσεις για νέα ερευνητική πρόταση.
3. Σε καμία περίπτωση οι προτάσεις που υποβάλλονται και τα παραγόμενα
ερευνητικά έργα, δεν θα πρέπει να θίγουν δικαιώματα διανοητικής και πνευματικής
ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα.
Άρθρο ενδέκατο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
-----------.----------453. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313837/8129 της 22/24.6.2020
«Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών
λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών
προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο design μέσω δράσεων και
προγραμμάτων» (Β΄ 2547)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πεντηκοστού τετάρτου 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
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ιδίως των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
β. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την
λειτουργία της Ε.Ε. στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352 της 21.10.2013),
γ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
δ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως ισχύουν,
ε. του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» (Α΄ 52),
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως
ισχύει,
ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7),
Διόρθωση Σφάλματος (Α΄ 158), όπως ισχύει,
η. του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ι. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),
ια. την υπ΄ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
ιβ. 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 παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ιγ. της υπ΄ αρ. Υ3/20-1-2020 απόφασης 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 design λόγω της πανδημίας του
COVID-19.
3. Την υπ΄ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./258394/13589/15703/ 01.6.2020 εισηγητική οικονομική έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους
500.000 € 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) όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και ειδικότερα επί του άρθρου πεντηκοστού
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τετάρτου και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού (Ε.Φ. 1021-205, ΑΛΕ 2310802897), αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Πεδίο Εφαρμογής
1. 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 σχέδιο (design), όπως αυτό ορίζεται
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 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.
2. Ως «σχέδιο» ή «design» κατά την έννοια της παρούσας ορίζεται η εικόνα, την
οποία παρουσιάζει το σύνολο ή μέρος ενός προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα
χαρακτηριστικά του, και ιδίως από τη γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα,
την υφή ή/και τα υλικά του ίδιου του προϊόντος ή/και της διακόσμησης που φέρει. Ως
«προϊόν» κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι κάθε βιομηχανικό
αντικείμενο ή χειροτέχνημα, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξαρτημάτων,
που προορίζονται για συναρμολόγηση σε ένα σύνθετο προϊόν, της συσκευασίας και
της παρουσίασης, των γραφικών συμβόλων και των τυπογραφικών στοιχείων,
αποκλειομένων όμως των προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή.
3. Πεδία design, στα οποία έχει εφαρμογή η παρούσα είναι τα εξής: [α] γραφιστική,
τυπογραφία και οπτική επικοινωνία, [β] μόδα, σχεδιασμός κοσμημάτων, σχεδιασμός
υφασμάτων, [γ] βιομηχανικό σχέδιο, σχεδιασμός αντικειμένων από γυαλί ή πηλό,
σχεδιασμός επίπλων.
Άρθρο δεύτερο
Σκοπός της Δράσης
Σκοποί της δράσης είναι: [α] η δημιουργία σχεδίων, κατά την έννοια της παρ. 2 του
άρθρου πρώτου της παρούσης, σε ένα από τα οριζόμενα πεδία της παρ. 3 του άρθρου
πρώτου της παρούσης ή [β] η δημιουργία έργου λόγου (βιβλίο, περιοδική έκδοση,
κ.λπ.) με θέμα το design, την ιστορία του και τον ρόλο του στην Ελλάδα και τον
κόσμο ή [γ] η δημιουργία οπτικοακουστικού έργου με θέμα το design, την ιστορία
του και τον ρόλο του στην Ελλάδα και τον κόσμο. Οι ως άνω δημιουργίες θα
αποτυπωθούν σε ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού έως 30.4.2021.
Άρθρο τρίτο
Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων, δικαιούχων υποβολής αίτησης και ύψους
οικονομικής ενίσχυσης

348

1. Στο πλαίσιο της στήριξης δραστηριοποιούμενων στην δημιουργία σχεδίων, στην
δημιουργία έργων λόγου και οπτικοακουστικών έργων για το design, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο δεύτερο άρθρο, θα επιχορηγηθούν συνολικά έως διακόσιες (200)
προτάσεις με το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) έκαστη.
2. Οι επιχορηγήσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄
αρ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)
τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτόν. Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί
σε μία ενιαία επιχείρηση βάσει της παρούσας απόφασης αθροιζόμενη με
οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας της έχουν χορηγηθεί δεν πρέπει να
υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών
ετών. Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως για το ποσό της ενίσχυσης de minimis
που λαμβάνει.
3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης έχουν:
[α] φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο σχέδιο και έχουν ενεργό
κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) συναφή με τα
οριζόμενα πεδία της παρ. 3 του άρθρου πρώτου ή εν γένει με το σχέδιο, ως αυτό
ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου της παρούσας και
[β-i] είτε ασκούν κατ΄ επάγγελμα δραστηριότητα σχετιζόμενη με το σχέδιο επί δύο
συναπτά έτη προ της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης,
[β-ii] είτε είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου
της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, συναφούς με το σχέδιο και
ασκούν κατ΄ επάγγελμα δραστηριότητα σχετιζόμενη με το σχέδιο επί ένα έτος προ
της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.
4. Προϋπόθεση επιλεξιμότητας του αιτούντος είναι η εκ μέρους του υποβολή στην
πλατφόρμα της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου πρότασης: [α] δημιουργίας σχεδίου, κατά
την έννοια της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της παρούσης, σε ένα από τα οριζόμενα
πεδία της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της παρούσης ή [β] δημιουργίας έργου λόγου
(βιβλίο, περιοδική έκδοση, κ.λπ.) με θέμα το design, την ιστορία του και τον ρόλο του
στην Ελλάδα και τον κόσμο ή [γ] δημιουργίας οπτικοακουστικού έργου με θέμα το
design, την ιστορία του και τον ρόλο του στην Ελλάδα και τον κόσμο κατά τα ειδικώς
οριζόμενα στο άρθρο πέμπτου της παρούσας.
Άρθρο τέταρτο
Διαδικασία
1. Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού εκδίδει πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων σχεδίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο της παρούσης, 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, 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 αιτούμενος εντός της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας υποβάλλει αίτηση στην
ως άνω ειδική πλατφόρμα, η οποία συνοδεύεται από πρόταση κατά τα οριζόμενα στο
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άρθρο τρίτο της παρούσης και από τα αναγκαία δικαιολογητικά για την αξιολόγηση
αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 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 της Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού και αποτελείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εικαστικών,
Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού, τον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού ή υπάλληλο της
Διεύθυνσης αυτής, δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους από τον χώρο του σχεδίου ή εν
γένει των τεχνών προτεινόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και
ένα 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 1-9 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, 3 και 4 του άρθρου τρίτου, θεωρούνται επιλεγείσες προς επιχορήγηση
αιτήσεις.
6. 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] οι απορριφθείσες αιτήσεις και αιτιολογία απόρριψης αυτών.
Το ως άνω πρακτικό εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Στη συνέχεια, ενημερώνονται μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων, άπαντες οι
αιτούντες σχετικά με την πρόκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.
8. 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 έκτου της παρούσας.
9. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αφού εξετάσει το σύνολο των
υποβληθέντων εγγράφων, εκδίδει βεβαίωση για την πληρότητα και ορθότητα αυτών.
10. 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
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ανάληψης υποχρέωσης για τους δικαιούχους, η βεβαιωτική πράξη της παρ. 9, καθώς
και τα λοιπά υποβληθέντα δικαιολογητικά του άρθρου έκτου της παρούσας.
11. Στην συνέχεια εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και απόφαση
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 τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο 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 δραστηριότητα σχετική με το σχέδιο.
2. Αναλυτική παρουσίαση πρότασης επιχορήγησης:
[α] περιεχόμενο πρότασης: πρέπει να περιλαμβάνει σαφή περιγραφή κατά το
δυνατόν του περιεχομένου της πρότασης, να ορίζει την προβληματική και το υπό
κρίση θέμα,
[β] περιγραφή απαρχής/αφορμής/εναύσματος της πρότασης,
[γ] περιγραφή της τυχόν πρακτικής επαγγελματικής διάστασης της πρότασης,
[δ] περιγραφή του κοινού στο οποίο απευθύνεται η πρόταση,
[ε] περιγραφή πιθανών συνεργασιών που θα μπορούσαν να προκύψουν με αφορμή
την πρόταση,
[στ] εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και των προσδοκιών αναφορικά
με τυχόν μακροπρόθεσμη υλοποίηση της πρότασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών θα
δημιουργήσει ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδώσει στο Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού (κατά τον τρόπο που θα ορισθεί στην ειδικώς προς τούτο εκδοθείσα
πρόσκληση) έως 30.04.2021, στο οποίο θα περιέχεται: [α] το σχέδιο που
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ή [β] το έργο λόγου (βιβλίο,
περιοδική έκδοση, κ.λπ.) ή [γ] το οπτικοακουστικό έργο, σύμφωνα με την
υποβληθείσα πρόταση.
4. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με την
σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) βάσει του Κανονισμού
(ΕΕ) 1407/2013, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα της
παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
5. [α] Δύο τιμολόγια ανά έτος, εκδοθέντα εντός των δύο τελευταίων ετών από την
δημοσίευση της παρούσας με εκδότη το αιτούν φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην
περίπτωση που ο αιτών υποβάλει αίτηση ως δικαιούχος σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο υπό β-i της παρ. 2 του άρθρου τρίτου ή [β] Δύο τιμολόγια εκδοθέντα εντός του
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τελευταίου έτους από την δημοσίευση της παρούσας με εκδότη το αιτούν φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση που ο αιτών υποβάλει αίτηση ως δικαιούχος
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπό β-ii της παρ. 2 του άρθρου τρίτου καθώς και
επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου
της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, συναφούς με το σχέδιο.
6. 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.
7. 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.
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι η
υποβληθείσα πρόταση και τα δημιουργούμενα δυνάμει αυτών σχέδια, έργα λόγου και
οπτικοακουστικά έργα, δεν θίγουν δικαιώματα διανοητικής και πνευματικής
ιδιοκτησίας τρίτων ή συγγενικά δικαιώματα τρίτων.
9. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο ή πληροφορία ζητηθεί από την
Γνωμοδοτική Επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των
προτεινόμενων τελικών δικαιούχων.
Β. Κριτήρια αξιολόγησης:
1. Η προαγωγή του design στην Ελλάδα μέσω της πρότασης και του δημόσιου
διαλόγου γύρω από αυτό.
2. Η ανάπτυξη υψηλής αισθητικής design με ευρεία απήχηση.
3. Η προαγωγή και ανάδειξη κοινωνικών σκοπών με όχημα το design.
4. Η συμβολή της πρότασης στην εμπέδωση του χαρακτήρα και στην ενίσχυση της
φήμης του ελληνικού design σε διεθνές επίπεδο.
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 4 εγκεκριμένο από το
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Βεβαίωση της παρ. 9 του άρθρου τέταρτου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής
Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού.
4. Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευτεί η ίδρυση του
προς επιχορήγηση φορέα και οι σχετικές τροποποιήσεις ή καταστατικό και σχετικές
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τροποποιήσεις αυτής ή τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από
αρμόδια αρχή, συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό τροποποιήσεων
θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή πιστοποιητικό Μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ.
5. Απόσπασμα πρακτικού ή ΦΕΚ ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμου
εκπροσώπου ή πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 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 e-banking.
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 το πιστοποιητικό αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση αρκεί η
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, β)
Πιστοποιητικό του αρμοδίου δικαστηρίου περί μη πτώχευσης και περί μη κατάθεσης
αίτησης για πτώχευση, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο για το οποίο
χορηγείται τέτοιο πιστοποιητικό. Σε αντίθετη περίπτωση αρκεί η υπεύθυνη δήλωση
του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, γ) Βεβαίωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ότι το συγκεκριμένο νομικό
πρόσωπο δεν ανήκει στο μητρώο Φ.Γ.Κ. 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 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 τρία αντίτυπα, υπογεγραμμένη αρμοδίως,
που περιλαμβάνει: τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/ΑΛΕ, ii) το οικονομικό έτος τον
προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη iii) την πρόσκληση την οποία αφορά,
iv) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, ΑΦΜ,
αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ v) το ποσό της επιχορήγησης και
νι) την αρμόδια ΔΟΥ.
3. Τιμολόγιο λοιπών εσόδων (χωρίς ΦΠΑ).
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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.
2. Οι επιχορηγούμενοι οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το τυχόν υλικό προώθησης
και επικοινωνίας σε περίπτωση περαιτέρω προβολής και εκμετάλλευσης του σχεδίου
ή έργου λόγου ή οπτικοακουστικού έργου τους ότι επιχορηγούνται από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. 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 το
σχέδιο, το έργο λόγου ή το οπτικοακουστικό έργο, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα
δεύτερο και τρίτο με τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα καθορισθούν
στην εκδοθησόμενη πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου της παρούσας.
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 παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου πρόσκληση.
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 με βάση τις διατάξεις της 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.
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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 αφορούν προτάσεις για νέο σχέδιο, δηλαδή σχέδιο για το οποίο
δεν έχει διατεθεί στο κοινό ταυτόσημο σχέδιο ή υπόδειγμα και ατομικό, δηλαδή η
συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή διαφέρει από τη
συνολική εντύπωση που προκαλεί στον εν λόγω καταναλωτή κάθε σχέδιο ή
υπόδειγμα που έχει διατεθεί στο κοινό.
3. Σε καμία περίπτωση οι υποβληθεισόμενες προτάσεις και τα δημιουργούμενα
δυνάμει αυτών σχέδια, έργα λόγου και οπτικοακουστικά έργα, δεν θα πρέπει να
θίγουν δικαιώματα διανοητικής και πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά
δικαιώματα.
Άρθρο ενδέκατο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.(Ακολουθεί Παράρτημα)
-----------.----------454. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aριθμ. 1495/149106 Της 5/26.6.2020
«Τροποποίηση λόγω εκτάκτων συνθηκών που σχετίζονται με την πανδημία του
κορωνοϊού COVID-19 (α) της υπ΄ αρ. 1536/118137/24-05-2019 υπουργικής
απόφασης σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και
Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα - Εθνικό «Πρόγραμμα
Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» (Β΄ 2096), (β) της διάρκειας
ισχύος των αδειών αμπελοφυτεύσεων που λήγουν το 2020 και (γ) της υπ΄ αρ. 866/
86629/2020 υπουργικής απόφασης σχετικά με την παράταση υποβολής αίτησης
για άδεια νέας φύτευσης κατά το έτος 2020 (Β΄ 1422)» (Β΄ 2553)
Έχοντας υπόψη:
1. Τους Κανονισμούς:
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α) (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30-6-2008) «για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή
οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις
συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον
αμπελοοινικό τομέα, όπως κάθε φορά ισχύει».
β) (ΕΚ) 202/2013 της Επιτροπής (L 67/10/09-03-2013) σχετικά με την τροποποίηση
του Κανονισμού (ΕΚ) 555/ 2008 της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή
προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και το εμπόριο με τρίτες χώρες.
γ) (Ε.Ε.) 273/2018 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ)
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στο
καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό Μητρώο, τα
συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και
εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση
κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ)
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους
σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής
(ΕΚ) 555/2008, (ΕΚ) 606/2009 και (ΕΚ) 607/ 2009 και την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) 436/ 2009 της Επιτροπής και του Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής.
δ) (Ε.Ε.) 274/2018 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή
του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/ 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την
πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις
και τις κοινοποιήσεις, και του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους και για την
κατάργηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής.
ε) (Ε.Ε.) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L
347/705/20-12-2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 1037/ 2001 και (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου».
στ) (Ε.Ε.) 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L
347/320 20-12-2013) 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
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 Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.
ζ) (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του Κανονισμού 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
η) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L
347/549/20-12-2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη
διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την
κατάργηση των ΚΑΝ (ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000,
(ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου».
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θ) 1305/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/487/2012-2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση
του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/ 2005 του Συμβουλίου».
ι) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου
2016 (EL L 190/23/15-07-2016) για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού
(ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα
εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα, όπως ισχύει.
ια) Τον Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής της
15ης Απριλίου 2016 (EL L 190/1/ 15-07-2016) για τη συμπλήρωση του Κανονισμού
(ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα
εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής.
ιβ) Την Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
1150/2016 της Επιτροπής, καθώς και του Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
1149/2016 της Επιτροπής.
ιγ) Τους καταλόγους των ορεινών περιοχών και των περιοχών με φυσικούς
περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα του
Μέτρου 13 της 4ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ.
C(2019) 1781 final/28-2-2019 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ιδ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/466 της Επιτροπής της
30ής Μαρτίου 2020 σχετικά με προσωρινά μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων
για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών και την καλή μεταχείριση των
ζώων κατά τη διάρκεια ορισμένων σοβαρών διαταράξεων στα συστήματα ελέγχων
των κρατών μελών λόγω της νόσου που προκαλείται από τον κορωνοϊό (COVID-19).
ιε) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου
2020 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς
(ΕΕ) 809/2014, (ΕΕ) 180/2014, (ΕΕ) 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
ιστ) Τον Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής της
30ής Απριλίου 2020 σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από
ορισμένες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των
οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και
των μέτρων που συνδέονται με αυτήν.
ιζ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/601 της Επιτροπής (L140/46/04-052020) «Σχετικά με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που παρεκκλίνουν από τα άρθρα 62
και 66 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά την ισχύ των αδειών αμπελοφυτεύσεων και την εκρίζωση σε
περίπτωση προβλεπόμενης αναφύτευσης».
2. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας
της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτελευταίου εδαφίου του
άρθρου 64 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).
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 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).
3. Το από 01-03-2018 κατατεθειμένο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό
«Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον
Kανονισμό (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Την υπ΄ αρ. 2454/235853/20-09-2019 (Β΄ 3645) κοινή απόφαση του Υπουργού
και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013, (ΕΕ)
2018/273 και (ΕΕ) 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού
δυναμικού», όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Την υπ΄ αρ. 2453/235850/20-09-2019 (Β΄ 3673) κοινή απόφαση του Υπουργού
και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 2018/273 και του Καν.
(ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και
αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα», όπως κάθε φορά ισχύει.
6. Την υπ΄ αρ. 2919/95506/13-9-2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και του
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων
ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β΄ 3276), όπως κάθε φορά ισχύει.
7. Την υπ΄ αρ. 1536/118137/2405-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός
των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 46 του Καν.
(Ε.Ε) 1308/2013, του κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε) αριθ. 1149/2016 της
Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε) 1150/2016 της Επιτροπής
σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των
αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα - Εθνικό “Πρόγραμμα Στήριξης του
αμπελοοινικού τομέα 2019-2023”» (B΄2096).
8. Την υπ΄ αρ. 1011/21054/18-02-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560
και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού»
(Β΄ 486).
9. Την υπ΄ αρ. 609/16822/14-02-2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και του
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013,
(Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών
για νέες αμπελοφυτεύσεις» (Β΄ 600), όπως κάθε φορά ισχύει.
10. Την υπ΄ αρ. 866/18-03-2020 κοινή απόφαση του Υπουργού και του
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013,
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(Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών
για νέες αμπελοφυτεύσεις» (Β΄ 1422), όπως κάθε φορά ισχύει.
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
12. 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).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθότι προβλέπεται μόνο ενωσιακή
συμμετοχή και ιδιωτική συμμετοχή, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων της υπ΄ αρ. 1536/118137/2405/2019 (Β΄ 2096) υπουργικής
απόφασης
Τροποποιούνται τα κατωτέρω άρθρα της υπ΄ αρ. 1536/ 118137/2405-2019
υπουργικής απόφασης, ως ακολούθως:
1. Στο άρθρο 6 «Μη επιλέξιμες εκτάσεις/αγροτεμάχια» η παρ. γ) σημείο ii)
αντικαθίσταται με την ακόλουθη:
«Παραγωγοί οι οποίοι μετά την οριστική έγκρισή τους αποχώρησαν οικειοθελώς,
για λόγους που δεν σχετίζονται με περιπτώσεις ανωτέρας βίας, αποκλείονται για τις
επόμενες δύο αμπελοοινικές περιόδους από το πρόγραμμα.
Παραγωγοί οι οποίοι μετά την οριστική έγκρισή τους αποχώρησαν από το
πρόγραμμα 2019-2020 λόγω εκτάκτων συνθηκών που σχετίζονται με την πανδημία
του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσονται από την ανωτέρω ποινή, εφόσον
τεκμηριώνεται ο λόγος αποχώρησης, όπως με την προσκόμιση αλληλογραφίας για
καθυστερημένη παράδοση υλικών από συνεργαζόμενη επιχείρηση».
2. Στο άρθρο 9 «Κριτήρια Προτεραιότητας/Καθορισμός συντελεστή βαρύτητας
κριτηρίων και συντελεστή συμμόρφωσης σε αυτά/Συμπληρωματικά κριτήρια
προτεραιότητας» το σημείο Γ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς
Το εν λόγω κριτήριο πληρούται εάν τα αιτούμενα αγροτεμάχια, βρίσκονται σε ένα
από τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ)
229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή του Ιονίου.
Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W3=0,2
Συντελεστής συμμόρφωσης με το κριτήριο Pt3 =10 για συμμόρφωση και Pt3 =0 για
μη συμμόρφωση».
3. Στο άρθρο 11 «Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα» οι παρ. 1,
2, 6.3 και 7.1 και 7.2 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Υποβολή αίτησης ένταξης
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν, από την 1η Μαρτίου έως την
25η Μαΐου εκάστου έτους, ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1 και 2) για ένταξη
στο πρόγραμμα, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και
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Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, στο αμπελουργικό Μητρώο των οποίων είναι
εγγεγραμμένοι.
Κατ΄ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2020-2021 οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί
μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από την 1η Μαρτίου έως την 15η Ιουνίου 2020.
Η καταληκτική ημερομηνία όταν συμπίπτει με ημέρα κατά την οποία οι υπηρεσίες
υποδοχής των αιτήσεων δεν λειτουργούν, τότε παρατείνεται μέχρι την επόμενη
εργάσιμη.
Σε περίπτωση τροποποίησης του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης, λόγω αύξησης
των κονδυλίων που διατίθενται για το εν λόγω πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή σε συμπληρωματικό πρόγραμμα σε
ημερομηνίες και με τους όρους που ορίζονται σε σχετική υπουργική απόφαση
εκτέλεσης συμπληρωματικού προγράμματος. Στο συμπληρωματικό πρόγραμμα
μπορούν να συμμετάσχουν νέοι ενδιαφερόμενοι ή επιλέξιμοι ενδιαφερόμενοι
παραγωγοί που υπέβαλαν αίτηση την προηγούμενη αμπελοοινική περίοδο και δεν
έτυχαν οικονομικής ενίσχυσης λόγω σειράς-κατάταξης προτεραιότητας, καθώς
επίσης και επιλέξιμοι παραγωγοί του βασικού προγράμματος οι οποίοι επιθυμούν να
εκτελέσουν πρόσθετες δράσεις.».
«2. Διοικητικός έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας των αιτήσεων
Ο διοικητικός έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας των αιτήσεων είναι
καθολικός και λεπτομερής, πραγματοποιείται στο 100% των υποβληθεισών
αιτήσεων, περιλαμβάνει εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας (Υπόδειγμα 2) και
προτεραιότητας (Υπόδειγμα 5) οπότε και χορηγείται η σχετική βαθμολογία στους
επιλέξιμους παραγωγούς και ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους.
Κατ΄ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2020-2021, ο διοικητικός έλεγχος
επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας των αιτήσεων παρατείνεται έως τις
10 Ιουλίου 2020. ητας των αιτήσεων παρατείνεται έως τις 10 Ιουλίου 2020.
Η Δ.Α.Ο.Κ. συντάσσει μηχανογραφημένη κατάσταση όλων των αιτήσεων, με
αναλυτική περιγραφή των δράσεων και κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης των
παραγωγών, η οποία δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ανάρτηση σε
κοινόχρηστους χώρους κ.τ.λ.) έως τις 10 Ιουλίου εκάστου έτους.
Κατ΄ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2020-2021, η δημοσιοποίηση των
μηχανογραφημένων καταστάσεων πραγματοποιείται έως τις 15 Ιουλίου 2020.
Παράλληλα η Δ.Α.Ο.Κ. συντάσσει και αποστέλλει ως τις 15 Ιουλίου εκάστου έτους
αναλυτικό πίνακα των αμπελοτεμαχίων των αιτήσεων προς ένταξη, σε ηλεκτρονική
μορφή (Υπόδειγμα 26) στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων για
την εξαγωγή των γεωχωρικών αρχείων από το Αμπελουργικό Μητρώο και διαβίβαση
τους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την απόδοση χαρακτηρισμού, ανάλογα με τον
εντοπισμό τους, εντός περιοχών Ορεινών, με Φυσικούς Περιορισμούς και Ειδικά
Μειονεκτήματα.
Σε περίπτωση που η αίτηση έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα ή δεν είναι πλήρως
συμπληρωμένη ή έχει υποβληθεί χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, απορρίπτεται
και ο παραγωγός ενημερώνεται γραπτώς από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής
Oικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας για τους λόγους απόρριψης
επίσης έως τις 10 Ιουλίου.
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Κατ΄ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2020-2021, η γραπτή ενημέρωση των
παραγωγών των οποίων η αίτηση απορρίπτεται, πραγματοποιείται έως τις
15 Ιουλίου 2020.
Τόσο οι απορριπτόμενοι όσο και οι διαφωνούντες με τα στοιχεία της κατάστασης
παραγωγοί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για διόρθωση των στοιχείων αυτής στην
οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας,
το αργότερο μέχρι την 20ή Ιουλίου, προσκομίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό
στοιχείο κρίνουν απαραίτητο.
Κατ΄ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2020-2021, η ανωτέρω προθεσμία
παρατείνεται έως τις 25 Ιουλίου 2020.
Ακολούθως οι Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής
Οικονομίας καταρτίζουν αναλυτικούς πίνακες δικαιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 14
της παρούσας, υπό ενιαία μορφή, και τους υποβάλλουν μέχρι τις 31 Ιουλίου έκαστου
έτους στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Υποδείγματα 6
και 25) συνοδευόμενα υποχρεωτικά από ακριβές αντίγραφο διαβιβαστικής επιστολής
στην οποία ανακεφαλαιώνονται τα βασικά στοιχεία του προγράμματος (συνολικός
αριθμός παραγωγών, αγροτεμαχίων, στρεμμάτων και ποσών ενίσχυσης).».
«6.3 Οι δικαιούχοι του μέτρου “Εκρίζωση - και προετοιμασία εδάφους Αναφύτευση” μετά την παραλαβή της απόφασης έγκρισης, και χωρίς άλλη
ειδοποίηση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής
Οικονομίας προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων τους το
αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Η Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας ενημερώνεται εγγράφως από
τον δικαιούχο - παραγωγό, για την πραγματοποίηση της εκρίζωσης, προκειμένου να
προβεί στον έλεγχο πιστοποίησής της.
Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής
Οικονομίας προβαίνει στη χορήγηση άδειας αναφύτευσης και ακολουθεί η
διαδικασία φύτευσης σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπ΄ αρ. 2454/ 235853/20-09-2019
(Β΄ 3645) υπουργική απόφαση, όπως κάθε φορά ισχύει.
Κατ΄ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2019-2020 λόγω εκτάκτων συνθηκών
που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, προς διευκόλυνση της
πραγματοποίησης των επιτόπιων ελέγχων για την επιβεβαίωση της δράσης της
εκρίζωσης, όπου αυτοί δεν έχουν πραγματοποιηθεί και όπου προκύπτει κώλυμα λόγω
του περιορισμού των μετακινήσεων, οι Δ.Α.Ο.Κ. μπορούν να χορηγούν την άδεια
αναφύτευσης και την άδεια εγκατάστασης αμπελώνα σύμφωνα με την υπ΄ αρ.
2454/235853/20-09-2019 (Β΄ 3645) υπουργική απόφαση, με βάση την έγγραφη
γνωστοποίηση της εκρίζωσης από τον παραγωγό, ενώ ο επιτόπιος έλεγχος
επιβεβαίωσης της εκρίζωσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις Δ.Α.Ο.Κ.
ταυτόχρονα με τον επιτόπιο έλεγχο επιβεβαίωσης της δράσης της αναφύτευσης, όταν
έχουμε εκτέλεση των δράσεων στο ίδιο τεμάχιο. Στις περιπτώσεις αλλαγής τεμαχίου,
ο επιτόπιος έλεγχος για την επιβεβαίωση της δράσης της εκρίζωσης, στο τεμάχιο από
το οποίο προέκυψε το δικαίωμα αναφύτευσης, θα πρέπει να προηγείται.».
«7. Διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης.
7.1 Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής
Οικονομίας μετά την υποβολή των δικαιολογητικών και το πέρας των
προβλεπόμενων ελέγχων, προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης
συντάσσοντας και αποστέλλοντας τους σχετικούς φακέλους πληρωμής στο αρμόδιο
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τμήμα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) το αργότερο μέχρι τις 10
Ιουλίου του οικονομικού έτους πληρωμής (ημερομηνία πρωτοκόλλου
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
Κατ΄ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2019- 2020, η αποστολή των φακέλων
πληρωμής προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. παρατείνεται έως τις 30 Ιουλίου 2020.
Οι Δ.Α.Ο.Κ., οι οποίες για το πρόγραμμα περιόδου 2019-2020 δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στην ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, αιτούνται στη Διεύθυνση
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων για επιπλέον παράταση το αργότερο έως τις
25 Ιουλίου 2020, με επαρκώς αιτιολογημένη έκθεσή τους στην οποία μεταξύ άλλων
θα αναφέρεται σε απόλυτο βαθμό και ποσοστιαία ο αριθμός των επιτόπιων ελέγχων
που υπολείπεται για την ολοκλήρωσή τους.
7.2 Εάν μετά την υποβολή των φακέλων πληρωμής των δικαιούχων παραμένουν
προς διάθεση επιπλέον επιλέξιμες εκτάσεις των ήδη εγκεκριμένων, αυτές δύνανται να
κατανέμονται σε δικαιούχους με την ίδια διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή η
ημερομηνία υποβολής των φακέλων πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. παρατείνεται
μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Οι Δ.Α.Ο.Κ., οι οποίες υπέβαλαν αίτημα επιπλέον παράτασης για το πρόγραμμα
περιόδου 2019-2020, και εφόσον αυτό εγκριθεί από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και
Τεχνολογίας Τροφίμων, μπορούν να υποβάλλουν φακέλους πληρωμής στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επίσης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.».
4. Το άρθρο 12 «Επιτροπές πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων ενστάσεων» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, καθώς και
για τους επιτόπιους ελέγχους με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας ορίζεται, τριμελής επιτροπή (αμπελοοινικού τομέα)
αποτελούμενη από έναν γεωπόνο ΠΕ ή τεχνολόγο ΤΕ, από έναν τοπογράφο ΠΕ ή
τεχνολόγο ΤΕ και έναν εξειδικευμένο υπάλληλο που διαθέτει την γνώση και εμπειρία
για διενέργεια ελέγχων. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού τοπογράφου, ορίζεται
γεωπόνος ΠΕ ή τεχνολόγος ΤΕ, ο οποίος διαθέτει γνώσεις ελέγχου χαρτογραφικών
στοιχείων.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρμόδιος για τα αμπελοοινικά θέματα γεωπόνος
ΠΕ ή ΤΕ της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Οικονομίας/Αγροτικής
Oικονομίας.
2. Για την έγκαιρη πραγματοποίηση των επιτόπιων ελέγχων ο Αντιπεριφερειάρχης
έχει τη δυνατότητα να ορίζει περισσότερες της μιας επιτροπές με ανάλογη σύνθεση.
3. Για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων που προβλέπονται στην παρ. 4 του
άρθρου 11 και στην παρ. 2 του άρθρου 16 της παρούσας, ορίζεται από τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Οικονομίας/Αγροτικής
Oικονομίας διμελές κλιμάκιο ελέγχου, από υπαλλήλους της τριμελούς επιτροπής της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αποτελούμενο από έναν γεωπόνο ΠΕ ή τεχνολόγο ΤΕ
και έναν τοπογράφο ΠΕ ή τεχνολόγο ΤΕ. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού
τοπογράφου, ορίζεται γεωπόνος ΠΕ ή τεχνολόγος ΤΕ ο οποίος διαθέτει γνώσεις
ελέγχου χαρτογραφικών στοιχείων.
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Κατ΄ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2020-2021, οι επιτόπιοι έλεγχοι
δύνανται να πραγματοποιούνται και από έναν υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες
έγκαιρης ολοκλήρωσής τους.
4. Τα πρόσωπα που πραγματοποιούν τους ελέγχους ενεργούν με αμεροληψία και
δεν υπόκεινται σε καμία σύγκρουση συμφερόντων, ενώ ενημερώνουν πλήρως τα
υπόλοιπα μέλη της επιτροπής σε ότι τους ζητηθεί σχετικά με τα ευρήματα του
ελέγχου, μέσω του πλήρως συμπληρωμένου πρακτικού επιτόπιου ελέγχου,
φωτογραφιών ή οποιουδήποτε άλλου μέσου κριθεί πρόσφορο.
Το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται, σύμφωνα με τα Υποδείγματα 3 και 3α
της υπ΄ αρ. 2454/235853/2019 (Β΄ 3645) κοινής υπουργικής απόφασης, υπογράφεται
από όσους παρίστανται στον έλεγχο και γνωστοποιείται στα υπόλοιπα μέλη της
επιτροπής επιτόπιου ελέγχου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Αφού λάβουν γνώση
για τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου όλα τα μέλη, η τριμελής επιτροπή στο σύνολό
της, σε ξεχωριστό πρακτικό, το οποίο καταχωρίζεται στο φάκελο του παραγωγού,
αποφασίζει για θέματα γεωπονικού χαρακτήρα (π.χ. αξιολόγηση καλλιεργητικής
κατάστασης αμπελώνα, αξιολόγηση συστήματος διαχείρισης). Στο ίδιο πρακτικό
καταγράφονται με σαφήνεια τυχόν διαφωνίες στη λήψη αποφάσεων με βάση τα
ευρήματα του ελέγχου.
5. Για την εξέταση των ενστάσεων, που προβλέπονται στην παρ. 4.3 του άρθρου 11
και στο άρθρο 29 της παρούσας, συνίσταται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής
Oικονομίας εξαιρουμένων των ελεγκτών που διεξήγαγαν τον πρωτοβάθμιο έλεγχο
στην συγκεκριμένη περίπτωση και εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι γεωπόνος.».
5. Το άρθρο 13 «Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα και οικονομικής
ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί
τους, υποβάλλουν Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 και
Υπόδειγμα 2, στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και
Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα του παραγωγού είναι τα
ακόλουθα:
1. Αίτηση - Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1 και Υπόδειγμα 2).
Για τη σωστή συμπλήρωση του Υποδείγματος 2, ο αιτών σε περίπτωση εκτέλεσης
του μέτρου εκρίζωση/ αναφύτευση με αλλαγή θέσης ή φύτευση με άδεια
αναφύτευσης, υποχρεούται να προσκομίσει τις συντεταγμένες των κορυφών των
αιτούμενων αγροτεμαχίων στα οποία θα ολοκληρωθεί η δράση, καθώς και το
δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής τους.
2. Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης
Δήλωση εκμετάλλευσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα,
υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα 10 έτη από την αίτηση.
Στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα
αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως
παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων» με
τους κωδικούς, όπως κάθε φορά ισχύουν.
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3. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή
άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου παραγωγού.
5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού
λογαριασμού ταμιευτηρίου.
6. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και ειδικότερα:
α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν
τίτλους ιδιοκτησίας/κυριότητας, ως εξής:
- Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγεγραμμένα.
- Συμβόλαιο Αποδοχής κληρονομιάς νομίμως μεταγεγραμμένο.
- Συμβόλαιο δωρεάς ακινήτων νομίμως μεταγεγραμμένο.
- Πράξη προσκύρωσης νομίμως μεταγεγραμμένη.
- Με δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την κυριότητα.
- Κληρονομητήριο νομίμως μεταγεγραμμένο.
- Συμβόλαιο Γονικής Παροχής νομίμως μεταγεγραμμένο.
- Διαθήκη δημοσιευμένη με πιστοποιητικό μη αποποίησης.
- Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη
οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να
προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, του
προηγούμενου οικονομικού έτους, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το
συγκεκριμένο τεμάχιο, συνοδευόμενο με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπου
θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι ακριβή και αληθή.
β. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αίτηση δύναται να υποβάλει κάθε συνιδιοκτήτης
για το μερίδιο που του αναλογεί με την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών
συνιδιοκτητών και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των συνιδιοκτητών.
Όμοια, δύναται να υποβληθεί αίτηση από τον ένα συνιδιοκτήτη για το σύνολο της
συνιδιόκτητης έκτασης, με ενοικίαση της υπόλοιπης έκτασης και με την έγγραφη
συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.
γ. Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν
συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή
χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να:
- αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή,
- αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση,
χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος κ.λπ.) και τη χρονική περίοδο της
μίσθωσης,
- έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών
(αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά
αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης) που δε θεωρούνται από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια.
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Σε περίπτωση μίσθωσης και χρησιδανείου, ο ενοικιαστής ή ο χρήστης κατά
περίπτωση, συνυποβάλλει έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για
τη δραστηριότητα αυτή.
Κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης για ένταξη στο πρόγραμμα, γίνεται δεκτό
ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια
μίσθωσης του οποίου μπορεί να είναι μέχρι εννέα (9) έτη.
Μετά την έγκριση ένταξης υποβάλλεται συμβολαιογραφικό έγγραφο και το
πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο, το οποίο θα
πρέπει να είναι διάρκειας άνω των εννέα (9) ετών. Κατά τη σύναψη του
ενοικιαστηρίου οι παραγωγοί θα πρέπει να λαμβάνουν σε κάθε περίπτωση υπόψη το
χρονικό διάστημα υποχρέωσης διατήρησης του αμπελώνα από τη φύτευσή του.
Συμβολαιογραφικά έγγραφα για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν
σε παρελθόντα χρόνο γίνονται δεκτά, εφόσον η διάρκεια νόμιμης κατοχής που
αναγράφουν σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και το ανωτέρω
χρονικό διάστημα των άνω των εννέα (9) ετών.
7. Τα δικαιολογητικά και οι βεβαιώσεις του προγράμματος μπορούν να
προσκομίζονται σε ηλεκτρονική μορφή όπως παρέχονται από την ιστοσελίδα
www.gov.gr ή άλλη επίσημη αρχή χορήγησης δικαιολογητικών ηλεκτρονικά.
Κατ΄ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2020-2021, όπου απαιτείται γνήσιο της
υπογραφής ή προσκόμιση πρωτοτύπου, μπορεί να γίνει δεκτό ως δικαιολογητικό
απλό αντίγραφο υπό την προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος για την προσκόμιση του
επίσημου πιστοποιητικού ή της επίσημης βεβαίωσης υποβάλλει στις αρμόδιες
Δ.Α.Ο.Κ. δήλωση, με την οποία βεβαιώνει ότι το πρωτότυπο του επίσημου
πιστοποιητικού ή της επίσημης αίτησης/ βεβαίωσης θα προσκομιστεί μόλις αυτό
καταστεί τεχνικώς εφικτό.
Tα Συμβολαιογραφικά έγγραφα διάρκειας άνω των εννέα (9) ετών, για τα οποία
απαιτείται πιστοποιητικό μεταγραφής σε υποθηκοφυλακείο, θα πρέπει να
κατατίθενται στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. το αργότερο μαζί με την αίτηση ολοκλήρωσης
των δράσεων/αίτηση πληρωμής.
Κατ΄ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2019-2020, για περιπτώσεις που
εκκρεμούν, λόγω εκτάκτων συνθηκών που σχετίζονται με την πανδημία του
κορωνοϊού COVID-19 μπορεί το πιστοποιητικό μεταγραφής να προσκομιστεί όποτε
τεχνικά αυτό είναι δυνατό.
Οι Δ.Α.Ο.Κ. καταγράφουν τις εκκρεμείς περιπτώσεις αναλυτικά και σε περίπτωση
μη προσκόμισης του πιστοποιητικού δύο μήνες μετά τη λήξη των εκτάκτων
συνθηκών που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, σε
περίπτωση παρατυπιών εκκινούν τη διαδικασία είσπραξης αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 της υπ΄ αρ. 1536/
118137/2405-2019 υπουργικής απόφασης.».
8. Επιπλέον έγγραφα, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο αρχείο του αρμόδιου
τμήματος της Διεύθυνσης Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής
Οικονομίας, με σκοπό να είναι διαθέσιμα σε κάθε εθνικό ή κοινοτικό έλεγχο και να
αποτελούν μαζί με τα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας το φάκελο κάθε παραγωγού δικαιούχου, καθορίζονται τα ακόλουθα:
- Απόφαση έγκρισης ένταξης του δικαιούχου στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 4).
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- Πρακτικό πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου (Υπόδειγμα 5).
- Αίτηση γνωστοποίησης υλοποίησης του μέτρου/ δράσης, ή και καταβολής
οικονομικής ενίσχυσης από τον παραγωγό (Υπόδειγμα 3).
- Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου ή πιστοποίησης ολοκλήρωσης του μέτρου/δράσης
(Υπόδειγμα 3 της υπ΄ αρ. 2454/235853/20-09-2019 υπουργικής απόφασης).
- Προεκτυπωμένο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης αμπελοκαλλιέργειας της
αίτησης ή και πιστοποίησης ολοκλήρωσης του μέτρου/δράσης (Υπόδειγμα 3α της
υπ΄ αρ. 2454/235853/20-09-2019 υπουργικής απόφασης).
- Αίτηση χορήγησης άδειας αναφύτευσης (Υπόδειγμα 3).
- Άδεια φύτευσης ή αναφύτευσης (που κατέχουν ήδη οι παραγωγοί).
- Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων
αμπέλου.
- Φωτοαντίγραφο εγγυητικής επιστολής, σε περιπτώσεις προκαταβολής οικονομικής
ενίσχυσης.
- Αίτηση αποδέσμευσης εγγυητικής επιστολής, σε περιπτώσεις προκαταβολής
οικονομικής ενίσχυσης.
Επιπλέον των προαναφερομένων δικαιολογητικών, σε περίπτωση ανάκτησης
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, θα πρέπει να προστεθούν τα εξής:
- Έγγραφη ειδοποίηση παραγωγού - οφειλέτη (Υπόδειγμα 16).
- Αποδεικτικό κατάθεσης οφειλόμενου ποσού.
- Έκθεση ελέγχου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Υπόδειγμα
17).
- Εισηγητική έκθεση για Αντιπεριφερειάρχη (Υπόδειγμα 18).
- Απόφαση καταλογισμού (Υπόδειγμα 19).
Σε περίπτωση μη καταβολής του απαιτούμενου ποσού βεβαιώνεται στην αρμόδια
για την φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου:
- Τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης επιστροφής οικονομικής
ενίσχυσης - επιδοτήσεων υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. (Υπόδειγμα 20).
- Χρηματικός κατάλογος επιστροφής οικονομικών ενισχύσεων - επιδοτήσεων
(Υπόδειγμα 21).
6. Στο άρθρο 15 «Μεταβολές στις αιτήσεις/ενημέρωση των ενδιαφερομένων»
προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 ως εξής:
«Για την παρακολούθηση και καταγραφή τυχόν υποβαλλόμενων τροποποιήσεων
της αρχικής αίτησης συμπληρώνεται αναλυτικός πίνακας σύμφωνα με το
Υπόδειγμα (27) και αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των
αλλαγών ήσσονος και μείζονος σημασίας στις αρχικές αιτήσεις των παραγωγών και
όχι αργότερα από τις 20 Ιουνίου του έτους πληρωμής.».
7. Το άρθρο 16 «Έλεγχοι έγκρισης της αίτησης» ως προς το εδάφιο α΄
αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ο έλεγχος της ακρίβειας των αιτήσεων και των
δικαιολογητικών διενεργείται από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 12 της
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παρούσας. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από το κλιμάκιο ελέγχου της παρ. 3 του
άρθρου 12 της παρούσας.».
8. Στο άρθρο 17 «Πρακτικά και εκθέσεις των ελέγχων έγκρισης της αίτησης», η
παρ. 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Πρακτικά ελέγχου
Μετά το πέρας του διοικητικού ελέγχου, συντάσσονται από την Επιτροπή Ελέγχου,
της παρ. 1 του άρθρου 12 της παρούσας, ανά παραγωγό τα σχετικά πρακτικά, για τον
διοικητικό έλεγχο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 της παρούσας. Μετά το πέρας του
επιτόπιου ελέγχου, συντάσσονται από το κλιμάκιο ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 12
της παρούσας τα σχετικά πρακτικά, σύμφωνα με τα Υποδείγματα 3 και 3α της υπ΄ αρ.
2454/235853/20-09-2019 (Β΄ 3645) κοινής υπουργικής απόφασης.
Πρέπει να δίνεται προσοχή στη σύνταξη των σχετικών πρακτικών, ώστε αυτά να
είναι πλήρη και να περιγράφουν αναλυτικά τους ελέγχους που έγιναν και τα
αποτελέσματά τους.».
9. Στο άρθρο 18 «Έλεγχοι έγκρισης της πληρωμής - δευτεροβάθμιοι έλεγχοι και
έλεγχοι εποπτείας», η παρ. 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι καλής εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος
Οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι καλής εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος
πραγματοποιούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά από έγγραφη ειδοποίηση της
Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με την οποία θα χορηγούνται
απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίησή τους. Στους εν λόγω ελέγχους δίνεται
προτεραιότητα στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας) επανειλημμένως:
α) καθυστερούν στην αποστολή στοιχείων εντός των καθορισμένων προθεσμιών
ή/και
β) αποστέλλουν λανθασμένα στοιχεία ή/και σε κάποιες περιπτώσεις δεν
αποστέλλουν καθόλου στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την ομαλή εκτέλεση του
προγράμματος συνολικά.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μετά τους εν λόγω ελέγχους, ενημερώνει εγγράφως τη
Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων για τα αποτελέσματα των
ελέγχων αυτών. Στην περίπτωση σοβαρών ευρημάτων που πλήττουν την αξιοπιστία
εκτέλεσης του προγράμματος, η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων
εισηγείται στις Δ.Α.Ο.Κ. συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να είναι
δυνατή η συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος στην περιοχή ευθύνης τους.
Εφόσον οι διορθωτικές ενέργειες που αναλαμβάνουν τελικά να πραγματοποιήσουν
οι Δ.Α.Ο.Κ. δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας
Τροφίμων μπορεί να εισηγηθεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση των εν λόγω Δ.Α.Ο.Κ. εν μέρει ή εν όλω,
ανάλογα με τη σοβαρότητα των παρατυπιών και μέχρι οι Δ.Α.Ο.Κ. να υλοποιήσουν
ενέργειες οι οποίες θα κριθούν ικανοποιητικές για την ομαλή εκτέλεση του
προγράμματος.».
10. Στο άρθρο 21 «Οικονομικές ενισχύσεις/Έλεγχος διπλής χρηματοδότησης», η
παρ. 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Καθορισμός των οικονομικών ενισχύσεων:
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Οι οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν την αναδιάρθρωση και μετατροπή των
αμπελώνων καθορίζονται κατ΄ αποκοπή ανά μέτρο, σε ευρώ/στρέμμα, σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
(Τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους)

ΜΕΤΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ (€/στρ.)
[άρθρο 90 του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013 Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου/χρηματοδότηση Ε.Ε.
75%]

Περιοχές
χωρίς
Περιορισμούς

Περιοχές
Ορεινές, με
Φυσικούς
Περιορισμούς
και Ειδικά
Μειονεκτήματα

Περιοχές
χωρίς
Περιορισμούς

1.455

1.260

1.175

1.020

i. εκρίζωση

210

140

160

130

ii. προετοιμασία εδάφους

245

170

205

120

iii. αναφύτευση

500

450

310

270

απώλεια εισοδήματος

500

500

500

500

β. Φύτευση αμπελώνων

745

620

515

390

i. προετοιμασία εδάφους

245

170

205

120

ii. φύτευση

500

450

310

270

γ. Επανεμβολιασμός

680

680

620

620

i. εμβολιασμός

180

180

120

120

απώλεια εισοδήματος

500

500

500

500

390

360

260

240

α. Εκρίζωση - αναφύτευση

δ. Βελτίωση τεχνικών
διαχείρισης
(Υποστύλωση/Αναβαθμίδες)

Περιοχές
Ορεινές, με
Φυσικούς
Περιορισμούς
και Ειδικά
Μειονεκτήματα

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(€/στρ.) (χρηματοδότηση Ε.Ε.
50%)

Η οικονομική αποζημίωση των παραγωγών για την απώλεια εισοδήματος λόγω
εφαρμογής των μέτρων «εκρίζωση - αναφύτευση» και «επανεμβολιασμός»
προστίθεται στο συνολικό κόστος των προαναφερθέντων μέτρων.
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Για τον καθορισμό των ορεινών περιοχών, ισχύει η Οδηγία 81/645 (ΕΟΚ), όπως
τροποποιήθηκε.
Οι κατάλογοι των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα
περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα του Μέτρου 13 της 4ης τροποποίησης του ΠΑΑ
2014-2020 που εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. C(2019) 1781 final/28-2-2019 εκτελεστική
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών αποστέλλει στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μετά τη συμπλήρωση του πίνακα αμπελοτεμαχίων προς ένταξη στο
πρόγραμμα από τις Δ.Α.Ο.Κ., τα γεωχωρικά αρχεία των τεμαχίων, προκειμένου να
αποδοθεί χαρακτηρισμός, με βάση τον εντοπισμό τους εντός των περιοχών των
ανωτέρω καταλόγων. Στη συνέχεια ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. χορηγεί στις Δ.Α.Ο.Κ. τους
πίνακες συμπληρωμένους με τον χαρακτηρισμό κάθε αμπελοτεμαχίου, για τον
υπολογισμό των οικονομικών ενισχύσεων, βάση του Πίνακα Οικονομικών
ενισχύσεων για την Αναδιάρθρωση και Μετατροπή έως την 25η Ιουλίου εκάστου
έτους.
Το Τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως αρμόδιο για τον υπολογισμό των ανωτέρω
κατ΄ αποκοπή ποσών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής του
Προγράμματος. Τα εν λόγω ποσά θα πρέπει να επανεξετάζονται μετά από δύο έτη
εφαρμογής.
Για τον σκοπό αυτό και προς διευκόλυνση της ως άνω αρμόδιας υπηρεσίας, οι
Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας
οφείλουν να συγκεντρώνουν δειγματοληπτικά και να αποστέλλουν όποτε τους
ζητηθεί, τιμολόγια τα οποία αφορούν εργα σίες που ενισχύονται από το πρόγραμμα,
σε ποσοστό 10% επί των επιλέξιμων παραγωγών ανά διετία αναθεώρησης του
Πίνακα Οικονομικών Ενισχύσεων.
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως ένα σώμα λειτουργικά ανεξάρτητο από τις
αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης και
διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, θα πρέπει να επιβεβαιώσει την επάρκεια και
την ακρίβεια των υπολογισμών που εκτελούνται από την ανωτέρω αρμόδια αρχή.».
11. Στο άρθρο 22 «Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης χωρίς προκαταβολή», η παρ. 3
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις,
αίτηση, φύλλο ελέγχων, βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη εκθέσεις ελέγχων και
δηλώσεις συγκομιδής) διαβιβάζονται στο Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της
Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε με συστημένη
αλληλογραφία σε διπλούς φακέλους, εκ των οποίων ο εσωτερικός φάκελος θα
αναγράφει τον τελικό παραλήπτη και θα φέρει σήμανση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Τμήμα
Προγραμμάτων Φορέων, ενώ ο εξωτερικός φάκελος δεν θα φέρει καμία σήμανση
διαβάθμισης και θα αναγράφει την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Διεύθυνση Άμεσων
Ενισχύσεων και Αγοράς και την ταχυδρομική διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέχρι
και τις 10 Ιουλίου του οικονομικού έτους πληρωμής (ημερομηνία εισερχομένου
πρωτοκόλλου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), για διοικητικό έλεγχο και ακολούθως έγκριση
της δαπάνης.
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Κατ΄ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2019-2020, η ανωτέρω προθεσμία
παρατείνεται έως τις 30 Ιουλίου ή τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στις παρ. 7.1 και 7.2 του άρθρου 11 της παρούσας.
Το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποστέλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ηλεκτρονικό αρχείο ανά Δ.Α.Ο.Κ. με τα στοιχεία ενισχύσεως των παραγωγών,
σύμφωνα με το Υπόδειγμα 23.
Στη συνέχεια, συντάσσεται φύλλο ελέγχου από το αρμόδιο τμήμα του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το οποίο συνοδεύει το φάκελο πληρωμής που αποστέλλεται στο
λογιστήριο, για την έκδοση εντολής πληρωμής.
Το Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών της Διεύθυνσης Πληρωμών Αγροτικών
Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εκδίδει τις αντίστοιχες εντολές πληρωμής ανά
Δ.Α.Ο.Κ. και ανά αριθμό μηχανογραφημένης εκτύπωσης.».
12. Στο άρθρο 23 «Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης με προκαταβολή», η παρ. 2
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ., εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις,
προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης και αποστέλλουν σχετικό
φάκελο πληρωμής με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, στο Τμήμα Προγραμμάτων
Φορέων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το
αργότερο μέχρι και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους (ημερομηνία εισερχομένου
πρωτοκόλλου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), για διοικητικό έλεγχο και ακολούθως για
έγκριση της δαπάνης. Ο φάκελος περιλαμβάνει όλα τα προαναφερθέντα
δικαιολογητικά [Συγκεντρωτικές και Αναλυτικές Καταστάσεις (Υπόδειγμα 8 και
Υπόδειγμα 9, αντίστοιχα), Αίτηση (Υπόδειγμα 10), Φύλλο Ελέγχου (Υπόδειγμα 11),
Βεβαίωση Περιφερειάρχη/Αντιπεριφερειάρχη (Υπόδειγμα 12), Έκθεση Ελέγχων
(Υπόδειγμα 7) και Εκτυπώσεις Δηλώσεων Συγκομιδής ή Παραγωγής κατά
περίπτωση, ανά παραγωγό και για όλα τα αγροτεμάχια της αμπελουργικής του
εκμετάλλευσης που αφορούν το προηγούμενο έτος από το έτος πληρωμής] και
επιπρόσθετα τα πρωτότυπα σώματα των εγγυητικών επιστολών και εις διπλούν
αντίστοιχα φωτοαντίγραφα αυτών.».
Κατ΄ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2019-2020, η ανωτέρω προθεσμία
παρατείνεται έως τις 30 Ιουλίου ή τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στις παρ. 7.1 και 7.2 του άρθρου 11 της παρούσας.
13. Στην παρ. 2 του άρθρου 29, αντικαθίσταται η φράση «στην παρ. 2
άρθρου 12 της παρούσας» από την φράση «στην παρ. 5 του άρθρου 12
παρούσας». Στην παρ. 6 του άρθρου 29 αντικαθίσταται η φράση «σύμφωνα με
παρ. 2 του άρθρου 12 της παρούσας» από την φράση «σύμφωνα με την παρ. 5
άρθρου 12 της παρούσας».

του
της
την
του

14. Το άρθρο 31 «Υποδείγματα» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για την εφαρμογή της παρούσας παρατίθενται έντυπα Υποδειγμάτων, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και τα οποία έχουν ως εξής:
- Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης (Υπόδειγμα 1).
- Αναλυτικός Πίνακας Στοιχείων Αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2).
- Αίτηση για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ή τη γνωστοποίηση υλοποίησης
μέτρου/ων ή την αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής (Υπόδειγμα 3).
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- Απόφαση έγκρισης ένταξης στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 4).
- Πρακτικό πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου αίτησης και βαθμολογία (Υπόδειγμα
5).
- Βαθμολογία και σειρά προτεραιότητας (Υπόδειγμα 6).
- Έκθεση ελέγχων (Υπόδειγμα 7).
- Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων ενίσχυσης (Υπόδειγμα 8).
- Αναλυτική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων ενίσχυσης (Υπόδειγμα 9).
- Αίτηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής
Οικονομίας προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για καταβολή οικονομικής ενίσχυσης με ή
χωρίς προκαταβολή ή αποδέσμευση/κατάπτωση εγγυητικών επιστολών (Υπόδειγμα
10).
- Φύλλο ελέγχου (check list) δικαιολογητικών (Υπόδειγμα 11).
- Βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη (Υπόδειγμα 12).
- Εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου (Υπόδειγμα 13).
- Συγκεντρωτική κατάσταση εξόφλησης πληρωμής (αποδέσμευση ή κατάπτωση
εγγυητικών επιστολών) (Υπόδειγμα 14).
- Αναλυτική κατάσταση εξόφλησης πληρωμής (αποδέσμευση ή κατάπτωση
εγγυητικών επιστολών) (Υπόδειγμα 15).
- Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Υπόδειγμα 16).
- Έκθεση ελέγχου προς Αντιπεριφερειάρχη που αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών από τον/την παραγωγό (Υπόδειγμα 17).
- Εισηγητική έκθεση προς Αντιπεριφερειάρχη για έκδοση απόφασης επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από τον/την παραγωγό (Υπόδειγμα 18).
- Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη για είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντος
χρηματικού ποσού (Υπόδειγμα 19).
- Περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης επιστροφής οικονομικών ενισχύσεων επιδοτήσεων υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. (Υπόδειγμα 20).
- Χρηματικός κατάλογος επιστροφής οικονομικών ενισχύσεων - επιδοτήσεων
(Υπόδειγμα 21).
- Υπόδειγμα ένστασης προς τις Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και
Κτηνιατρικής/Οικονομίας και προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Υπόδειγμα 22).
- Εξόφληση παραγωγού (Υπόδειγμα 23).
- Εξόφληση παραγωγού με προκαταβολή (Υπόδειγμα 24).
- Αναλυτικός Πίνακας Αιτούντων και εκτάσεων με σειρά προτεραιότητας
(Υπόδειγμα 25).
- Αναλυτικός Πίνακας αμπελοτεμαχίων αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα για την
εξαγωγή γεωχωρικών στοιχείων (Υπόδειγμα 26).
- Πίνακας παρακολούθησης και καταγραφής τροποποιήσεων (Υπόδειγμα 27).».
15. Το Υπόδειγμα 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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(Ακολουθεί Υπόδειγμα)
16. Προστίθενται μετά το Υπόδειγμα 25 νέα Υποδείγματα 26 και 27, ως
ακολούθως:
(Ακολουθούν Υποδείγματα)
Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών
αμπελοφυτεύσεων που λήγουν το 2020
1. Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Κανoνισμού (ΕΕ) 2020/601, η
ισχύς:
α) των αδειών για νέες φυτεύσεις, οι οποίες που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την
υπ΄ αρ. 609/16822/14-02-2017 (Β΄ 600) υπουργική απόφαση,
β) των αδειών αναφύτευσης, οι οποίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4 και
5 της υπ΄ αρ. 1011/21054/ 18-02-2016 (Β΄ 486) υπουργικής απόφασης και οι οποίες
έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν το 2020, παρατείνεται μέχρι την 4η Μαΐου 2021.
2. Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/601, οι
αμπελοκαλλιεργητές που κατέχουν άδειες φύτευσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
και οι οποίες έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν το 2020 δεν υφίστανται καμία
διοικητική κύρωση, υπό τον όρο ότι θα ενημερώσουν εγγράφως τις αρμόδιες
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) έως τις 31
Δεκεμβρίου 2020, ότι δεν προτίθενται να κάνουν χρήση της άδειάς τους και ότι δεν
επιθυμούν να επωφεληθούν από την παράταση ισχύος της που αναφέρεται στην
παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 866/86629/2020 (Β΄ 1422) υπουργικής απόφασης, σχετικά
με την παράταση υποβολής αίτησης για άδεια νέας φύτευσης κατά το έτος 2020
Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ΄ αρ. 866/86629/2020 υπουργικής
απόφασης με την παρακάτω παράγραφο, η οποία έχει ως εξής:
1. «Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων
ποικιλιών αμπέλου του έτους 2020, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
από την 10η Απριλίου μέχρι και την 16η Μαΐου 2020.».
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης καταλαμβάνουν τις ήδη κατατιθέμενες
αιτήσεις.
Άρθρο 4
Τελική Διάταξη
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------455. ΑΠΟΦΑΣH ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1155 της 19/26.6.2020 «Παράταση της προθεσμίας
υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting) από τα
Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο εφαρμογής του
Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ)» (Β΄ 2557)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5, παρ. 1 και 4 του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ.
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 163), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 4, παρ. 1 και
3 και του άρθρου 9, παρ.1 περίπτ. β' και του Κεφαλαίου Η' με τα Παραρτήματα Ι και
II του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
β) Του άρθρου δεύτερου, παρ. 1 του ν. 4428/2016 «Κύρωση της Πολυμερούς
Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών
Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής» (Α ΄190), σε
συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου δεύτερου, παρ. 3 υποπαρ. α' και του άρθρου
τρίτου με τα Παραρτήματα Ι και II του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του άρθρου 9, παρ. 7 περίπτ. γ' του ν. 4170/2013 και ιδίως για την έκδοση
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τον
καθορισμό του χρόνου και του τρόπου υποβολής των στοιχείων από τα Δηλούντα
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, καθώς και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, σε συνδυασμό με τη
διάταξη του άρθρου 9, παρ.1 περίπτ. β' του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου πέμπτου, παρ. 5 του ν. 4428/2016 και ιδίως για την έκδοση
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την
εξειδίκευση και συμπλήρωση των διαδικασιών και υποχρεώσεων που αφορούν την
υποβολή στοιχείων και την τήρηση των κανόνων δέουσας επιμέλειας από τα
Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και κάθε άλλου συναφούς θέματος σχετικά
με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών (Α΄ 190).
ε) Του άρθρου τέταρτου, παρ. 2 περίπτ. γ' του ν. 4515/2018 «Κύρωση του
Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα
θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και των κοινών δηλώσεων των
συμβαλλόμενων μερών και διατάξεις εφαρμογής» (Α΄ 18) και ιδίως για την έκδοση
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την
εξειδίκευση των διαδικασιών και υποχρεώσεων που αφορούν την υποβολή των
στοιχείων από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και κάθε άλλου συναφούς
θέματος σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις
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διατάξεις του άρθρου δεύτερου, παρ. 1 περίπτ. α' και παρ. 3 περίπτ. α' του ίδιου
νόμου και τα Παραρτήματα Ι και II της Συμφωνίας.
στ) Του άρθρου τέταρτου, παρ. 2 περίπτ. β' του ν. 4516/2018 «Κύρωση του
Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα
θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και των κοινών δηλώσεων των
συμβαλλόμενων μερών και διατάξεις εφαρμογής» (Α΄ 19) και ιδίως για την έκδοση
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την
εξειδίκευση των διαδικασιών και υποχρεώσεων που αφορούν την υποβολή των
στοιχείων από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και κάθε άλλου συναφούς
θέματος σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου δεύτερου, παρ. 1 περίπτ. α' και παρ. 3 περίπτ. α' του ίδιου
νόμου και τα Παραρτήματα Ι και II της Συμφωνίας.
ζ) Του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου (ΕΕ L 333 της 19.12.2015) της Συμφωνίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που
προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από
αποταμιεύσεις (ΕΕ L 385 της 29.12.2004), που κυρώθηκε με τις διατάξεις του ν.
3363/2005 (Α' 159) και ιδίως τα άρθρα 1, 2 και 3 και τα Παραρτήματα Ι και II της
Συμφωνίας, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 4174/2013 (Α'
170).
η) Του τροποποιητικού πρωτοκόλλου (ΕΕ L 268 της 1.10.2016) της Συμφωνίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που
προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από
αποταμιεύσεις (ΕΕ L 359 της 4.12.2004), που κυρώθηκε με τις διατάξεις του
ν. 3361/2005 (Α' 157) και ιδίως τα άρθρα 1, 2 και 3 και τα Παραρτήματα Ι και II της
Συμφωνίας, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 4174/2013.
θ) Του τροποποιητικού πρωτοκόλλου (ΕΕ L 225 της 19.8.2016) της Συμφωνίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό που προβλέπει
μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη
φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (ΕΕ L 19 της
21.1.2005), που κυρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3364/2005 (Α' 160) και ιδίως τα
άρθρα 1, 2 και 3 και τα Παραρτήματα Ι και II της Συμφωνίας, σε συνδυασμό με τη
διάταξη του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 4174/2013.
ι) Της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γαλλικής Δημοκρατίας
για την εφαρμογή, όσον αφορά την κοινότητα του Αγίου Βαρθολομαίου, της
νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων και τη
διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (ΕΕ L 330 της 15.11.2014).
ια) Του άρθρου 54 Γ του ν. 4174/2013, αναφορικά με τα πρόστιμα για παραβάσεις
υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών
λογαριασμών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ίδιου Κώδικα.
ιβ) 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) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
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2. Την υπ΄ αρ. ΠΟΛ. 1130/4.8.2017 (Β' 3087) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των
Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς τον χρόνο και τον
τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου
Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών
λογαριασμών», όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις υπ΄ αρ. ΠΟΛ. 1140/14.9.2017
(Β' 3254), ΠΟΛ. 1102/31.5.2018 (Β' 1986) και Α. 1204/23.5.2019 (Β' 1869) όμοιες
αποφάσεις και ισχύει.
3. Την υπ΄ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β '968 και Β' 1238)
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.
4. Την υπ΄ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) υπουργική
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την υπ΄ αρ. Δ6Α
1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 (Β' 2417) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.
4389/2016.
5. Την υπ΄ αρ. 1 της 20.01.2016 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 υπ΄ αρ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων και υπ΄ αρ. 5294 Εζ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού
Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων».
6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως αρμόδιας αρχής κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του
ν. 4170/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου, παρ. 1 του ν.
4428/2016, του ν. 4515/2018 και του ν. 4516/2018.
7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών
Ιδρυμάτων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους στο πλαίσιο εφαρμογής των
κανόνων δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών, σύμφωνα με το Κοινό
Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ), όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ΄ αρ.
ΠΟΛ. 1130/4.8.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, 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 Αρμόδιων Αρχών των αλλοδαπών δικαιοδοσιών.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
αποφασίζουμε:
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Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil
reporting) από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα προς την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κατά το τρέχον έτος, στο πλαίσιο εφαρμογής
του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ), όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1
της υπ΄ αρ. ΠΟΛ. 1130/4.8.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, έως την 18η Σεπτεμβρίου 2020.
----------.---------456. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθμ. 726 της 4/26.6.2020 «Καθιέρωση εργασίας
με αποζημίωση, κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για το
Έκτακτο Επικουρικό Προσωπικό (τρεις -3- υπάλληλοι ΥΕ Βοηθητικού
Υγειονομικού Προσωπικού) του Θεραπευτηρίου κατά το έτος 2020» (Β΄ 2563)
----------.----------

457. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. 5806/56870 της 14.5/26.6.2020
«Καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας των
υπαλλήλων του Δήμου Λαρισαίων, υπό την ισχύ των έκτακτων μέτρων για τη μη
εξάπλωση του κορωνοϊού» (Β΄ 2564)
----------.---------458. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΑΛΛΟΣ"» αριθμ. 62/2020 της 9/26.6.2020 «Καθιέρωση με αποζημίωση
εργασίας, καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και προς συμπλήρωση
αυτού, για το τακτικό και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισμένου χρόνου, προσωπικό του νομικού προσώπου, για το Β΄ εξάμηνο του
2020» (Β΄ 2565)
Συμπληρώθηκε με την απ. Προέδρου του N.Π.Δ.Δ. “Oργανισμός Παιδικής
Αγωγής και Αθλησης «Γιάννης Γάλλος”» Αριθμ. 143/2020 «Συμπλήρωση της υπ’
αρ. 62/2020 απόφασης Πρόεδρου (Β΄ 2565) και καθιέρωση με αποζημίωση
εργασίας, καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και προς συμπλήρωση
αυτού, για το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προσωπικό
του νομικού προσώπου, για το Β΄ εξάμηνο του 2020» (Β’ 4148)
----------.----------
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459. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αριθμ. 402 Α. της 9/26.6.2020
«Καθιέρωση υπερωριακής, απογευματινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
και νυκτερινής εργασίας καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, με αμοιβή
για το προσωπικό του Δήμου Ναυπακτίας β΄ εξαμήνου του έτους 2020 και Β.
Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας για το προσωπικό του Δήμου
Ναυπακτίας β΄ εξαμήνου του έτους 2020» (Β΄ 2567)
----------.---------460. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. 28827 10/26.6.2020
«Παράταση της θητείας των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια αυτού και ορισμός νέων
προθεσμιών σχετικά με τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των ανωτέρω
εκπροσώπων» (Β΄ 2585)
Έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 21, 22, 23 και 24 του ν. 2812/2000 «Κύρωση Κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων» (Α' 67), όπως ισχύουν.
β) Την υπ΄ αρ. 54181/08.08.2016 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αφορά στη διαδικασία και στον τρόπο εκλογής
των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια αυτού (Β΄ 2478), όπως ισχύει.
γ) Το γεγονός ότι στις 30.06.2020 λήγει η θητεία των αιρετών μελών των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
δ) Τα ληφθέντα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της
διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
στ) Το υπ΄ αρ. 11/27.05.2020 έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (υπ΄ αρ. Ελ. Συν.: 26023/27.05.2020), αποφασίζουμε:
Α) Παρατείνουμε τη θητεία των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 22 του ν.
2812/2000 (Α' 67), η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου 2020, μέχρι την ανάδειξη νέων και
πάντως όχι πέραν της 30ης Οκτωβρίου 2020.
Β) Ορίζουμε ότι, οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια αυτού, η θητεία των οποίων λήγει
την 30 Ιουνίου 2020, θα διεξαχθούν κατά παρέκκλιση της υπ΄αρ. 54181/08.08.2016
απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια» (Β΄ 2478), όπως ισχύουν, κατά
το μέρος που αφορούν στην ημερομηνία διεξαγωγής τους και τις προθεσμίες που
ορίζονται σε αυτές. Επιπλέον, για τον περιορισμό των μετακινήσεων, λόγω COVID377

19, παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες
Επιτρόπου στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών
και Χαλκιδικής, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας,
οι οποίοι ψηφίζουν με αυτοπρόσωπη παρουσία, ενώπιον των Τριμελών Εφορευτικών
Επιτροπών της έδρας της Περιφέρειάς τους (σύμφωνα με τα εδάφια β), γ) και δ) της
παρ. Α του άρθρου 3 της ως άνω απόφασης), να δηλώσουν εντός εύλογης προθεσμίας
στην Υπηρεσία Επιτρόπου «Ανθρώπινο Δυναμικό και Διοικητική Μέριμνα» εάν
επιθυμούν, να ψηφίσουν δι' αλληλογραφίας, χωρίς μετακίνησή τους στην έδρα της
Εφορευτικής Επιτροπής, αποστέλλοντας ατομικά ο καθένας, μέσω ταχυδρομείου, τον
φάκελο εκλογής του στην αντίστοιχη Περιφερειακή Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα
με τα οριζόμενα κατωτέρω.
Όσον αφορά στον τρόπο εκλογής, τους πίνακες εκλογέων, τις εφορευτικές
επιτροπές, τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους, τη διαδικασία των εκλογών και όλα τα
λοιπά ζητήματα, για τα οποία δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση,
ισχύει η υπ΄ αρ. 54181/2016 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2478).
Ειδικότερα, οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια αυτού, θα διεξαχθούν στις 20
Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τα κατωτέρω προβλεπόμενα:
1. Η προκήρυξη των εκλογών θα εκδοθεί έως 2 Σεπτεμβρίου 2020.
2. Έως 2 Σεπτεμβρίου 2020, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις Υπηρεσίες
Επιτρόπου στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών
και Χαλκιδικής, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας
και στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα με την παρούσα, εφόσον το επιθυμούν, να
ψηφίσουν δι' αλληλογραφίας, πρέπει να το δηλώσουν ρητά, με έγγραφό τους, στην
Υπηρεσία Επιτρόπου «Ανθρώπινο Δυναμικό και Διοικητική Μέριμνα».
3. Η κατάρτιση των πινάκων εκλογέων θα γίνει έως 3 Σεπτεμβρίου 2020 και η
τοιχοκόλλησή τους έως 7 Σεπτεμβρίου 2020. Οι αιτήσεις διόρθωσης των πινάκων
εκλογέων και οι ενστάσεις διαγραφής από αυτούς έως 11 Σεπτεμβρίου 2020. Η
εξέταση των αιτήσεων και των ενστάσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί έως 15
Σεπτεμβρίου 2020 και η αποστολή και τοιχοκόλληση των οριστικών πινάκων
εκλογέων έως 18 Σεπτεμβρίου 2020. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις και ενστάσεις κατά
των ανωτέρω πινάκων αυτοί καθίστανται οριστικοί έως 14 Σεπτεμβρίου 2020. Στους
οριστικούς πίνακες εκλογέων των Περιφερειακών Εφορευτικών Επιτροπών θα
υπάρχει στήλη όπου θα αναφέρεται ο τρόπος που θα ψηφίσει κάθε εκλογέας
(αυτοπροσώπως ή δι' αλληλογραφίας).
4. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων από τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 7 Σεπτεμβρίου 2020 και οι
πίνακες των υποψηφίων θα καταρτιστούν έως 9 Σεπτεμβρίου 2020 και η
τοιχοκόλληση και αποστολή τους έως 10 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ενστάσεις κατά του
πίνακα των υποψηφίων θα υποβληθούν έως 15 Σεπτεμβρίου 2020, η εξέτασή τους
από τον Γενικό Συντονιστή “Διοίκηση” έως 18 Σεπτεμβρίου 2020 και η κατάρτιση
των οριστικοποιημένων πινάκων υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί έως 25
Σεπτεμβρίου 2020.
5. Η γνωστοποίηση για την κλήρωση των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών θα
πραγματοποιηθεί έως 25 Σεπτεμβρίου 2020 και η κλήρωση αυτών έως 30
Σεπτεμβρίου 2020.
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6. Η προώθηση των ψηφοδελτίων και του λοιπού εκλογικού υλικού, των φακέλων
ψηφοφορίας, καθώς και των ειδικών φακέλων αλληλογραφίας, για όσους υπαλλήλους
επιλέξουν να ψηφίσουν με αλληλογραφία, θα πραγματοποιηθεί προς τις
Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές έως 1 Οκτωβρίου 2020.
7. Η αποστολή των φακέλων ψηφοφορίας, των ψηφοδελτίων, καθώς και των
ειδικών φακέλων αλληλογραφίας εντός των οποίων θα τοποθετηθούν οι φάκελοι
ψηφοφορίας, προκειμένου να διαβιβαστούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, θα
αποσταλούν στις Υπηρεσίες Επιτρόπων, όπου οι υπάλληλοι ψηφίζουν δι΄
αλληλογραφίας, έως την 1 Οκτωβρίου 2020.
8. Έως τις 12 Οκτωβρίου 2020, πρέπει να έχουν παραληφθεί οι φάκελοι
ψηφοφορίας, τα ψηφοδέλτια, οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι, καθώς και όλο το
εκλογικό υλικό από τις Τριμελείς Εφορευτικές Επιτροπές, με μέριμνα της Υπηρεσίας
Επιτρόπου «Ανθρώπινο Δυναμικό και Διοικητική Μέριμνα». Η Εφορευτική
Επιτροπή, αμέσως μόλις παραλάβει το ως άνω εκλογικό υλικό, αποστέλλει στις
Υπηρεσίες Επιτρόπων, όπου υπηρετούν οι υπάλληλοι που έχουν επιλέξει να
ψηφίσουν δι΄ αλληλογραφίας, τους σφραγισμένους (με τη σφραγίδα της Τριμελούς
Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής) φακέλους ψηφοφορίας, τον ειδικό φάκελο
(έναν για κάθε υπάλληλο) και ικανό αριθμό ψηφοδελτίων. Οι υπάλληλοι που
ψηφίζουν με αλληλογραφία, ψηφίζουν σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου
12 της υπ΄ αρ. 54181/2016 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2478). Έπειτα ταχυδρομούν τον ειδικό φάκελο, επί
αποδείξει, στον Πρόεδρο της οικείας Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, το ταχύτερο
δυνατό, ώστε να φθάσει στον παραλήπτη, μέχρι την καθορισμένη ημ ερομηνία
διεξαγωγής της ψηφοφορίας (20 Οκτωβρίου 2020). Αμέσως μετά την παραλαβή του
εκάστοτε ειδικού φακέλου ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής
μεριμνά για τη φύλαξη του, μέχρι την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, σε ασφαλή
χώρο που διαθέτει το κατάστημα διεξαγωγής αυτής. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας,
η Περιφερειακή Εφορευτική Επιτροπή αριθμεί ξεχωριστά τους φακέλους
ψηφοφορίας αυτών που ψήφισαν δι΄ αλληλογραφίας και καταχωρίζει αυτούς, με
ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών που τηρεί. Εν συνεχεία, εσωκλείει όλους μαζί τους
φακέλους σε σάκο, χωρίς να ανοιχτούν, και τους αποστέλλει στην Πενταμελή
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του
άρθρου 14 της 54181/2016 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2478).
Γ) Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων που θα εκλεγούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω
λήγει στις 30 Ιουνίου 2022.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρ. 54181/08.08.2016 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2478).
----------.----------
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461. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aριθμ. 1314/127161 της 15/26.6.2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1771/149520/21-06-2019 κοινής απόφασης του
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
“Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του
Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023” για τις αιτήσεις
που αφορούν την περίοδο 2019- 2020 λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν
διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19» (Β΄ 2591)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της
αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46, και του προτελευταίου εδαφίου του
άρθρου 64 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).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 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) σε συνδυασμό
με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
δ) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ε) Την υπ΄ αρ. 243/14-01-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄ 36).
2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) υπ΄ αρ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/ 30-6-2008) «για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1234/2007 του
Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα
προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και
τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα», όπως κάθε φορά ισχύει.
β) (ΕΚ) υπ΄ αρ. 202/2013 της Επιτροπής (L 67/10/ 09-03-2013) σχετικά με την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 555/2008 της Επιτροπής όσον αφορά την
υποβολή προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και το εμπόριο με τρίτες
χώρες.
γ) Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/273 της επιτροπής «για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης
αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την
πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχόμενων και εξερχόμενων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις,
τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και
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κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) υπ΄ αρ. 555/2008,
(ΕΚ) υπ΄ αρ. 606/2009 και (ΕΚ) υπ΄ αρ. 607/2009 και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ΄ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής», όπως κάθε φορά ισχύει.
δ) (Ε.Ε.) υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
(ΕΕ L 347/705 20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών
(ΕΟΚ) υπ΄ αρ. 922/72, (ΕΟΚ) υπ΄ αρ. 234/79, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1037/2001 και (ΕΚ)
υπ΄ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου».
ε) (Ε.Ε.) υπ΄ αρ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L
347/320 20.12.2013) 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
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 κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1083/2006.
στ) (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του Κανονισμού υπ΄ αρ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ).
ζ) Υπ΄ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της (ΕΕ L
347/549 20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη
διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την
κατάργηση των ΚΑΝ (ΕΟΚ) υπ΄ αρ. 352/78, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ΄ αρ.
2799/98, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ΄ αρ. 485/2008
του Συμβουλίου.
η) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου
2016, (EL L 190/23 15.07.2016) για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.
θ) Τον Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής της 15ης
Απριλίου 2016 (EL L 190/1 15.07.2016) για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 555/2008 της Επιτροπής.
ι) Την Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
1150/2016 της Επιτροπής καθώς και του Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
1149/2016 της Επιτροπής.
κ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 256/2017 της Επιτροπής της 14ης
Φεβρουαρίου 2017 (EL L 38/37/15.02.2017) σχετικά με την τροποποίηση του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.
λ) Τον Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής της 30ής
Απριλίου 2020 (EL L 140/6/ 4.05.2020) σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα
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παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής
της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της
πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν.
3. Το από 01-03-2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό
«Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν.
(ΕΚ) 1308/2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Την υπ΄ αρ. 1771/149520/21-06-2019 «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις
οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013
για την περίοδο 2020-2023» (Β΄ 2736), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την
υπ΄ αρ. 2340/223131/9-9-2019 Υ.Α (Β΄3550) και την υπ΄ αρ. 320/41449/6-2-2020
(B΄374).
5. Τις διαταραχές που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 και τα μέτρα που έλαβε
τόσο η χώρα όσο και ολόκληρη η Ε.Ε. για την αντιμετώπισή της.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθότι προβλέπεται μόνο ενωσιακή
συμμετοχή και ιδιωτική συμμετοχή, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συμπληρώνεται η υπ΄ αρ. 1771/149520/21-06-2019 κοινή απόφαση του Υπουργού
και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε σχέση μόνο με τις
εγκεκριμένες αιτήσεις της περιόδου 2019-2020 βάσει των διατάξεων των άρθρων 9
και 10 του Καν. (ΕΕ) 2020/592 ως εξής:
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 προστίθενται τα ακόλουθα:
«Για τις εγκεκριμένες αιτήσεις της περιόδου 2019- 2020, οι δικαιούχοι του
προγράμματος δύνανται να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση τροποποίησης, μέσω
της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούμενες
τροποποιήσεις είναι: α) δεόντως αιτιολογημένες, β) δεν αυξάνουν το συνολικό ποσό
του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος, γ) δεν μειώνουν τη βαθμολογία της
εγκεκριμένης αίτησης ένταξης κάτω από το όριο των 25 μονάδων.
Για τις εγκεκριμένες αιτήσεις της περιόδου 2019-2020, οι αιτήσεις τροποποίησης
δύνανται να εμπεριέχουν αλλαγές στο εγκεκριμένο πρόγραμμα, οι οποίες
τροποποιούν τον στόχο μιας συνολικής δράσης που έχει ήδη εγκριθεί, υπό την
προϋπόθεση ότι τυχόν εν εξελίξει επί μέρους ενέργειες που αποτελούν μέρος της εν
λόγω συνολικής δράσης έχουν ολοκληρωθεί και εφόσον αυτές είναι δεόντως
αιτιολογημένες και συνδεδεμένες με τις συνέπειες των διαταραχών που προκάλεσε η
πανδημία».
2. Στο άρθρο 16 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Για τις εγκεκριμένες αιτήσεις της περιόδου 2019-2020 ως καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αίτησης πληρωμής ορίζεται η 20η Αυγούστου 2020. Για τις εν
λόγω αιτήσεις οι αρμόδιες επιτροπές του άρθρου 17 πραγματοποιούν τους επιτόπιους
ελέγχους στις επιχειρήσεις των δικαιούχων και αποστέλλουν τους σχετικούς
φακέλους πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου
2020 (ημερομηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)».
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

----------.---------462. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1600/163029 της 22/26.6.2020
«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του
μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ)
υπ΄αρ. 1308/2013 για την περίοδο 2019- 2020» (Β΄ 2594)
Έχοντας υπόψη:
1. α) Την παρ. 2β του άρθρου 1 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και
προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄144).
β) Την παρ. 2 του άρθρου 62, την παρ. 46, και του προτελευταίου εδαφίου του
άρθρου 64 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).
γ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 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).
δ) Το π.δ. υπ΄ αρ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ε) Την υπ΄αρ. 243/14-01-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή (Β΄ 36).
2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) υπ΄αρ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170) «για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου για την
κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης,
τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον
αμπελοοινικό τομέα.
β) (ΕΚ) υπ΄αρ. 202/2013 της Επιτροπής (L 67) σχετικά με την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αρ. 555/2008 της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή
προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και το εμπόριο με τρίτες χώρες.
γ) Κατ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής «για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το
αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία
εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη
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δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού
(ΕΕ) υπ΄αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της
Επιτροπής (ΕΚ) υπ΄αρ. 555/2008, (ΕΚ) υπ΄αρ. 606/2009 και (ΕΚ) υπ΄αρ. 607/2009
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αρ. 436/2009 της Επιτροπής και του
κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής».
δ) (Ε.Ε.) υπ΄αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
(ΕΕ L 347) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ΄αρ.
922/72, (ΕΟΚ) υπ΄αρ. 234/79, (ΕΚ) υπ΄αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ΄αρ. 1234/2007 του
Συμβουλίου».
ε) (Ε.Ε.) υπ΄αρ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L
347) 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 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 κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αρ. 1083/2006.
στ) υπ΄αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της (ΕΕ
L 347) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και
την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των ΚΑΝ
(ΕΟΚ) υπ΄αρ. 352/78, (ΕΚ) υπ΄αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ΄αρ. 2799/98, (ΕΚ) υπ΄αρ.
814/2000, (ΕΚ) υπ΄αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ΄αρ. 485/2008 του Συμβουλίου.
η) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου
2016, (EL L 190) για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα
εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.
θ) Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής της 15ης
Απριλίου 2016 (EL L 190) για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα
εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αρ. 555/2008 της Επιτροπής.
ι) Την Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
1150/2016 της Επιτροπής καθώς και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
1149/2016 της Επιτροπής.
κ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 256/2017 της Επιτροπής της 14ης
Φεβρουαρίου 2017 (EL L 38) σχετικά με την τροποποίηση του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΕ) υπ΄αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.
λ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/600 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου
2020 σχετικά με παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892, τον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ.
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.
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μ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής της 16ης
Απριλίου 2020 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς
κανονισμούς (ΕΕ) υπ΄αρ. 809/2014, (ΕΕ) υπ΄αρ. 180/2014, (ΕΕ) υπ΄αρ. 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
3. Το από 01-03-2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό
«Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν.
(ΕΚ) 1308/2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Την υπ΄αρ. 2454/235853/20-09-2019 απόφαση του Υπουργού και της
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) υπ΄αρ.
1308/2013, (Ε.Ε) υπ΄αρ. 2018/273 και (Ε.Ε) υπ΄αρ. 2018/274, σχετικά με τη
διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού» (Β΄ 3645).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθότι προβλέπεται μόνο ενωσιακή
συμμετοχή και ιδιωτική συμμετοχή, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμός
Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013 ως «πρώιμη συγκομιδή»
νοείται η ολική καταστροφή ή απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη
ωριμάσει με επακόλουθο εκμηδενισμό της απόδοσης της σχετικής έκτασης.
Η εγκατάλειψη εμπορεύσιμων σταφυλιών στο πρέμνο μετά το πέρας του κανονικού
κύκλου παραγωγής (μη συγκομιδή) δεν θεωρείται πρώιμη συγκομιδή.
Άρθρο 2
Σκοπός
Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την
υλοποίηση του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής του προγράμματος στήριξης του
αμπελοοινικού τομέα για το οικονομικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με το άρθρο 47
του Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(εφεξής «πρόγραμμα»). Ειδικότερα καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία
υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολόγησης και κατάταξης, οι
διοικητικοί έλεγχοι, η διαδικασία έγκρισης καθώς και η διαδικασία καταβολής της
οικονομικής ενίσχυσης.
Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως αρμόδιες αρχές ορίζονται:
«1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γενικής Διεύθυνσης
Τροφίμων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) είναι
αρμόδια για την εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων λεπτομερειών εφαρμογής
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του μέτρου και σχετικών εγκυκλίων. Επίσης, είναι αρμόδια για την τελική κατάταξη
των αιτήσεων στο σύνολο της χώρας -μετά από αποστολή των απαραίτητων
στοιχείων των εν δυνάμει εγκεκριμένων αιτήσεων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- και την κατανομή των διαθέσιμων
κονδυλίων ανά παραγωγό. Τέλος, είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον
έλεγχο εφαρμογής του μέτρου, την εξαγωγή των γεωχωρικών αρχείων των
αμπελοτεμαχίων στα οποία πραγματοποιήθηκε το μέτρο της «πρώιμης συγκομιδής»
και την αποστολή τους στον Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) στο πλαίσιο της
υποχρέωσης ταυτοποίησης μεταξύ των δύο Συστημάτων Γεωγραφικών
Πληροφοριών, Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και Αμπελουργικού Μητρώου, καθώς και
τη συλλογή όλων των απαιτούμενων στοιχείων και την αποστολή τους στην Ε.Ε.».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1.1 του άρθρου 1 της απ.
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 2431/251876 της
11/18.9.2020 «Tροποποίηση της υπ’ αρ. 1600/163029/22-06-2020 υπουργικής
απόφασης “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του
Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για την περίοδο 2019- 2020”» (Β΄ 4010).
Με το δε άρθρο 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ.
1600/163029/22-06-2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής
σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για την
περίοδο 2019-2020» (Β΄2594).»
2. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των
Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας είναι αρμόδιες για την ενημέρωση των
ενδιαφερομένων, την παραλαβή και την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων,
για τη διενέργεια της εξέτασης των ενστάσεων, για την αποστολή των απαραίτητων
στοιχείων των εν δυνάμει εγκεκριμένων αιτήσεων στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και
Τεχνολογίας Τροφίμων του Υ.Π.Α.Α.Τ., για τη διενέργεια των πρωτοβάθμιων
επιτόπιων ελέγχων, τον έλεγχο των φακέλων πληρωμής, την αναγνώριση και
εκκαθάριση των δαπανών καθώς και την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων.
«3. Ως αρμόδια αρχή πληρωμών ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2637/1198. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε είναι επίσης αρμόδιος:
α) για την πραγματοποίηση διασταυρωτικού γεωχωρικού ελέγχου μεταξύ των δύο
Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) και
Αμπελουργικού Μητρώου των αμπελοτεμαχίων στα οποία πραγματοποιήθηκε το
μέτρο της «Πρώιμης Συγκομιδής» και επιτόπιος έλεγχος σε ποσοστό 100% καθώς και
για την ενημέρωση της Ε.Α.Ε. με τυχόν ευρήματα ασυμφωνιών, β) για τη διενέργεια
δευτεροβάθμιών ελέγχων και γ) για την καταβολή της ενίσχυσης».
Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1.2 του άρθρου 1 της απ.
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 2431/251876 της
11/18.9.2020 «Tροποποίηση της υπ’ αρ. 1600/163029/22-06-2020 υπουργικής
απόφασης “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του
Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για την περίοδο 2019- 2020”» (Β΄ 4010).
Με το δε άρθρο 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ.
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1600/163029/22-06-2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής
σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για την
περίοδο 2019-2020» (Β΄2594).»
Άρθρο 4
Στόχοι του Προγράμματος
1. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στόχο την αποκατάσταση
ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, ώστε να
αποφευχθεί η κρίση στην αγορά μέσω της στήριξης των μικρών και μεσαίων
εκμεταλλεύσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες.
2. Ποσοτικοποιημένος στόχος του προγράμματος είναι η ένταξη εκμεταλλεύσεων
με μέγεθος ίσο ή μεγαλύτερο των 30 στρεμμάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των
εγκεκριμένων αιτήσεων.
Άρθρο 5
Δικαιούχοι
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καν. (Ε.Ε) 2016/1149, δικαιούχοι της στήριξης του
προγράμματος είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Ομάδες και Οργανώσεις
Παραγωγών, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της
εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε..
Όπως ορίζεται στο σημείο 1(α) του άρθρου 2 του Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 2018/273, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος ενοικιαστής/
διαχειριστής τεμαχίου γης καλλιεργημένου με αμπέλι ή αμπελώνα είναι εν δυνάμει
δικαιούχος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι
αμπελοτεμαχίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο. Νοείται
ότι ο ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή διαχειριστής του αμπελώνα πρέπει να είναι
καταχωρημένος στο Αμπελουργικό Μητρώο ως ο αμπελοκαλλιεργητής του
αμπελώνα μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής του προγράμματος.
Άρθρο 6
Επιλέξιμες δράσεις
Επιλέξιμες δράσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θεωρούνται μόνο η
χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη
ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής υπό την προϋπόθεση ότι
η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αγροτεμάχια και ότι καμία
ποσότητα της συγκομιδής δεν έχει παραμείνει στον αμπελώνα πέραν της ορισμένης
στην παρούσα απόφαση καταληκτικής ημερομηνίας σύμφωνα με το «άρθρο 16», έτσι
ώστε η παραγωγή του εν λόγω αμπελοτεμαχίου να είναι μηδενική.
Το «άρθρο 15» αναριθμήθηκε ως άνω σε «άρθρο 16» από την παρ. 1.3 του
άρθρου 1 της απ. Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ.
2431/251876 της 11/18.9.2020 «Tροποποίηση της υπ’ αρ. 1600/163029/22-062020 υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο
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47 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για την περίοδο 2019- 2020”» (Β΄
4010). Με το δε άρθρο 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’
αρ. 1600/163029/22-06-2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής
σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για την
περίοδο 2019-2020» (Β΄2594).»
Άρθρο 7
Μη επιλέξιμες δράσεις
1. Η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη
ωριμάσει, με τη χρήση ζιζανιοκτόνων, ή και άλλων χημικών ουσιών δεν είναι
επιλέξιμη δράση.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Καν. (Ε.Ε) 2016/1149 σε περίπτωση
πλήρους ή μερικής ζημίας των καλλιεργειών λόγω θεομηνίας, κατά την έννοια του
άρθρου 2 παράγραφος 9 του Καν. (ΕΕ) 702/2014, ή δυσμενούς κλιματικού
φαινομένου που μπορεί να εξομοιωθεί με θεομηνία, κατά την έννοια του άρθρου 2
παράγραφος 16 του εν λόγω κανονισμού πριν την ημερομηνία της πρώιμης
συγκομιδής, δεν χορηγείται στήριξη για πρώιμη συγκομιδή.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του Καν. (Ε.Ε) 2016/1149 σε περίπτωση
πλήρους ή ολικής ζημίας μεταξύ της καταβολής της στήριξης πρώιμης συγκομιδής
και της περιόδου συγκομιδής, δεν χορηγείται οικονομική αποζημίωση ασφάλισης της
συγκομιδής για την απώλεια εισοδήματος για την ήδη επιδοτούμενη έκταση.
Άρθρο 8
Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
1. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε αμπελοτεμάχια τα οποία πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που εμπεριέχονται στον
Πίνακα 1 του άρθρου 9 της παρούσας
β) είναι καταχωρισμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο
γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι΄ αυτά αλλά και για το σύνολο της
αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή και δηλώσεις
παραγωγής σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για τις δύο τουλάχιστον
αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου αίτησης στο πρόγραμμα
δ) έχει υποβληθεί γι΄ αυτά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό
έτος
ε) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές
διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης
στ) το μέγεθος της φυτεμένης τους έκτασης είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός (1)
στρέμματος, όπου φυτεμένη έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση βάσει του άρθρου
44 του Καν. (Ε.Ε) 1150/2016
ζ) έχουν φυτευθεί πριν από το έτος 2017
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2. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε) 2016/1149
της Επιτροπής, δεν χορηγείται στήριξη για τους παραγωγούς με παράνομες φυτεύσεις
και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που αναφέρεται στα
άρθρα 85α και 85β του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 και στο άρθρο 71 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013, αντίστοιχα.
Άρθρο 9
Χρηματοδότηση του προγράμματος
1. Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος της πρώιμης
συγκομιδής για την περίοδο 2019-2020 καθορίζεται σύμφωνα με το «Εθνικό
Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σε 2.000.000. € .
2. Η στήριξη για την πρώιμη συγκομιδή χορηγείται ως αποζημίωση με τη μορφή
κατ΄ αποκοπή ενίσχυσης.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Καν.(ΕΕ) υπ΄αρ. 2020/592, κατά
παρέκκλιση από το άρθρο 47 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)
υπ΄αρ. 1308/2013, η στήριξη που χορηγείται καλύπτει σε ποσοστό 60 % το σύνολο
του άμεσου κόστους της καταστροφής ή της απομάκρυνσης των σταφυλιών και της
απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση
και το ποσό αυτής υπολογίζεται με βάση την έκταση και την φυτεμένη ποικιλία όπως
φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα 1.
4. Η στήριξη χορηγείται μέσω
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

του

Ευρωπαϊκού

Γεωργικού

Ταμείου

5. Η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματός είναι μηδενική.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Α/Α

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΥΡΩ /ΣΤΡΕΜΜΑ

1

Σαββατιανό B, Savvatiano B

176,50

2

Ροδίτης Rs, Roditis Rs

322,00

3

Aγιωργίτικο Ν, Αgiorgitiko Ν

306,50

4

Λιάτικο N, Liatiko N

161,00

5

Ξινόμαυρο N, Xinomavro N

234,50

6

Ασύρτικο Β, Assyrtiko B

136,50

7

Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Moschato Amvourgou N

400,00
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8

Cabernet Sauvignon N

248,00

9

Μοσχάτο άσπρο Β, Moschato aspro Β

231,00

10

Merlot N

248,00

11

Κοτσιφάλι Ν, Kotsifali N

215,00

12

Syrah N

277,00

13

Ρωμέικο Ν, Romeiko N

271,00

14

Μοσχοφίλερο Ν, Moschofilero Ν

310,00

15

Φωκιανό Ν, Fokiano N

134,00

16

Μανδηλαριά Ν, Mandilaria N

160,00

17

Sauvignon Blanc B

247,00

18

Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Moschato Alexandrias
B

257,00

19

Chardonnay B

248,00

20

Μαλαγουζιά Β, Malagousia B

270,00

21

Φιλέρι Rs, Fileri Rs

218,0

22

Βηλάνα Β, Vilana B

300,00

23

Σκιαδόπουλο Β, Skiadopoulo B

221,00

24

Σουλτανίνα Β, Soultanina B

262,00

Άρθρο 10
Κριτήρια επιλεξιμότητας αίτησης
1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) η υποβολή της αίτησης έχει γίνει εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων
β) η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
γ) το/τα αμπελοτεμάχια πληρεί/ούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την
ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
Άρθρο 11
Κριτήρια προτεραιότητας και απόδοση βαθμολογίας
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1. Στην περίπτωση που το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του συνόλου των
εγκεκριμένων αιτήσεων ξεπερνά τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος, τότε για
την κατανομή των κονδυλίων εφαρμόζονται τα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά
κριτήρια προτεραιότητας του παρακάτω Πίνακα 2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Α/Α

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αμπελοτεμάχια που είναι φυτεμένα με τις
ποικιλίες:
1.1 Ροδίτης Rs, Roditis Rs
1.2 Μοσχάτο άσπρο Β, Moschato aspro Β
1.3 Aγιωργίτικο Ν, Αgiorgitiko Ν
1.4.Μοσχοφίλερο Ν, Moschofilero Ν
ΟΜΑΔΑ
1

1.5 Merlot N
1.6. Σαββατιανό B, Savvatiano B
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1.7 Ξινόμαυρο N, Xinomavro N
1.8 Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Moschato
Amvourgou N
1.9 Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Moschato
Alexandrias B,
1.10 Ρωμέικο Ν, Romeiko N
Αμπελοτεμάχια που είναι φυτεμένα με τις
ποικιλίες:
2.1 Μανδηλαριά Ν, Mandilaria N
2.2 Syrah N
ΟΜΑΔΑ
2

2.3 Chardonnay B

70

2.4 Sauvignon Blanc B
2.5 Κοτσιφάλι Ν, Kotsifali N
2.6 Λιάτικο N, Liatiko N
2.7 Βηλάνα Β, Vilana B

ΟΜΑΔΑ
3

Αμπελοτεμάχια που είναι φυτεμένα με τις
ποικιλίες:
Μαλαγουζιά Β, Malagousia B
Ασύρτικο Β, Assyrtiko B
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Φωκιανό Ν, Fokiano N
Σουλτανίνα Β, Soultanina B
Σκιαδόπουλο Β, Skiadopoulo B
Φιλέρι Rs, Fileri Rs
Cabernet Sauvignon N

2. Για την απόδοση της συνολικής βαθμολογίας της αίτησης ανά Περιφερειακή
Ενότητα υπολογίζεται η επιμέρους βαθμολογία του κάθε αμπελοτεμαχίου και το
άθροισμα αυτό διαιρείται με τη συνολική εγκριθείσα αμπελουργική έκταση.
Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός στη μεθοδολογία υπολογισμού της
συνολικής βαθμολογίας της αίτησης.
Παράδειγμα 1:
Αρ.
Αίτησης

001

Κωδικός
Αμπελοτεμαχίου

Έκταση
αμπελοτεμαχίου
(στρ.)

Ποικιλία

Συντελεστής
Συμμόρφωσης

Βαθμολογία
αμπελοτεμαχίου

α/α 1

2

ΡΟΔΙΤΗ

100

200

α/α 2

5

ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ

70

350

α/α 3

4

ΑΣΥΡΤΙΚΟ

40

160

ΣΥΝΟΛΟ

11 στρ.

Συνολική
Βαθμολογία
αίτησης
710/11

710

Στην περίπτωση όπου ο αιτών έχει υποβάλλει αιτήσεις σε περισσότερες από μία Π.Ε
της χώρας, τότε η βαθμολογία προκύπτει από το σύνολο των αιτήσεων του κατόπιν
επεξεργασίας των επιμέρους στοιχείων αυτών από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και
Τεχνολογίας Τροφίμων.
Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός στη μεθοδολογία υπολογισμού της
συνολικής βαθμολογίας της αίτησης.
Παράδειγμα 2:
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64,54

3. Η κατανομή των κονδυλίων γίνεται με βάση την κατάταξη των εγκεκριμένων
αιτήσεων κατά φθίνουσα σειρά βάση βαθμολογίας σε σύνολο χώρας ανά παραγωγό
(ΑΦΜ παραγωγού) και επιλέγονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι αιτήσεις με
τις υψηλότερες βαθμολογίες μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
4. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια εξαντληθούν για μια θέση της
κατάταξης στην οποία πολλές αιτήσεις έχουν ισοβαθμήσει, χορηγείται προτεραιότητα
σε παραγωγούς με βάση την συνολική εγκριθείσα έκταση στο εν λόγω μέτρο κατά
φθίνουσα σειρά μεγέθους.
5. Για οποιοδήποτε αμπελοτεμάχιο το οποίο είναι φυτεμένο με δύο ή περισσότερες
ποικιλίες, το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την ποικιλία με το
χαμηλότερο ποσό ενίσχυσης, ανεξαρτήτου έκτασης που καταλαμβάνει και ισχύει για
όλη την έκταση του επιλέξιμου αμπελοτεμαχίου.
Άρθρο 12
Υποβολή αιτήσεων
1. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το
Υπόδειγμα 1, το οποίο συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
παραγράφου 2, στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής από τις 22 έως τις 30 Ιουνίου 2020.
2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά,
ήτοι:
α) Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου
β) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2020, στην οποία είναι
καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη.
γ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
δ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή
άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου παραγωγού.
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ε) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού
λογαριασμού ταμιευτηρίου.
3. Στην περίπτωση που ο αιτών κατέχει αμπελοτεμάχια σε διαφορετικές
Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, τότε προβαίνει σε ξεχωριστές αιτήσεις ανά Π.Ε.
4. Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, ο εν δυνάμει δικαιούχος αποδέχεται ότι τα
στοιχεία του θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού (EE)
υπ΄αρ. 1306/2013 και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις
αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σε κάθε
περίπτωση τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 13
Έλεγχος των αιτήσεων στήριξης και κατάταξη αυτών
1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται από τις αρμόδιες
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έως την 10η Ιουλίου 2020,
είναι λεπτομερής και πραγματοποιείται στο 100% των υποβληθεισών αιτήσεων
στήριξης.
2. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας
ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) της χώρας, μετά την υποβολή των αιτήσεων
ένταξης στο πρόγραμμα, πραγματοποιούν τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων,
προβαίνουν σε απόδοση βαθμολογίας αυτών σύμφωνα με τα κριτήρια
προτεραιότητας του άρθρου 11 της παρούσας, συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα 2.
3. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου της αίτησης δύναται να διορθωθούν προφανή
λάθη με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να
ολοκληρωθεί ο έλεγχος της αίτησης εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. (Ε.Ε) 2018/273 της Επιτροπής, οι αιτούντες
στο εν λόγω πρόγραμμα ελέγχονται για την υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων
(αποθεμάτων, παραγωγής, συγκομιδής) για το οικονομικό έτος υποβολής της αίτησης
από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ και:
α) σε περιπτώσεις σοβαρής ή επανειλημμένης μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση
υποβολής τους εντός των προθεσμιών, η εν λόγω επιχείρηση δεν εντάσσεται στο
πρόγραμμα.
β) σε περιπτώσεις που οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις δηλώσεις κρίνονται
ελλιπείς ή ανακριβείς και αυτές είναι ουσιώδους σημασίας για την ορθή εφαρμογή
του προγράμματος, ήτοι επιβολή προστίμου κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης
ένταξης ή πριν την πληρωμή ενταγμένου στο πρόγραμμα επενδυτικού σχεδίου, τότε η
καταβλητέα ενίσχυση μειώνεται μέχρι 10% ανάλογα με τη βαρύτητα της
διαπραχθείσας παράβασης όπως προκύπτει από το ύψος του επιβληθέντος προστίμου
(Παράρτημα Ι).
Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις του σημείου β), η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ κατόπιν των
αποτελεσμάτων ελέγχου και των επιβληθέντων προστίμων σύμφωνα με τον ν.
4235/2014, οφείλει να υπολογίσει το ποσό μείωσης της ενίσχυσης σύμφωνα με τον
Πίνακα του Παραρτήματος Ι και να ξεκινήσει τις διαδικασίες για ανάκτηση του εν
λόγω ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις
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περιπτώσεις που έχει προηγηθεί η πληρωμή του δικαιούχου ενημερώνοντας σχετικά
την Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ.
5. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, οι Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας συμπληρώνουν αναλυτικό
πίνακα με τους απορριπτόμενους και τους επιλέξιμους παραγωγούς με φθίνουσα
σειρά βάσει βαθμολογίας, με τις ποικιλίες, τις εκτάσεις και το ύψος επιδότησης ανά
αγροτεμάχιο, ανά αίτηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3. Για την ενημέρωση των
αιτούντων παραγωγών αναρτάται πίνακας στην υπηρεσία σύμφωνα με το Υπόδειγμα
3α.
6. Οι αιτούντες ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο από τις αρμόδιες
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για την απόρριψη της αίτησης
τους καθώς και για τους λόγους απόρριψής τους.
Άρθρο 14
Ενστάσεις
1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην σύμφωνα με το άρθρο
24 του ν. 2690/1999 στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου της αίτησης,
συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα 4 και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
το αργότερο έως τις 14 Ιουλίου 2020.
2. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής έως τις 17 Ιουλίου 2020 και τα αποτελέσματα εμπεριέχονται στην
τελική κατάσταση των εν δυνάμει επιλέξιμων αιτήσεων της Π.Ε. και αποστέλλονται
ηλεκτρονικά με τη μορφή του Υποδείγματος 5 στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και
Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. συνοδευόμενα υποχρεωτικά από
διαβιβαστική επιστολή στην οποία αναγράφονται τα βασικά στοιχεία του συνόλου
των αιτήσεων (αριθμός αιτήσεων, αριθμός στρεμμάτων και ποσό ενίσχυσης) το
αργότερο έως την 20η Ιουλίου 2020.
3. Σε κάθε περίπτωση απόρριψης της ένστασης ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται
εγγράφως από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για
τους λόγους απόρριψής της.
Άρθρο 15
Τελική Έγκριση των δικαιούχων
1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ, μετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής και την αποστολή των αποτελεσμάτων προβαίνει σε
οριστική κατάταξη των αιτήσεων βάση φθίνουσας σειράς βαθμολογίας, για το
σύνολο των εν δυνάμει εγκεκριμένων αιτήσεων της χώρας έως την 22η Ιουλίου 2020.
2. Η οριστική κατάταξη των αιτήσεων αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του
ΥΠ.Α.Α.Τ με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, προκειμένου οι
ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την τελική τους βαθμολογία και το ποσό
έγκρισης της οικονομικής ενίσχυσης.
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3. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στη συνέχεια
προβαίνουν στην έκδοση αποφάσεων ένταξης στο πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής
για κάθε αποδεκτή αίτηση που περιλαμβάνεται στην οριστική κατάταξη σύμφωνα με
το Υπόδειγμα 6.
Άρθρο 16
Διενέργεια της πρώιμης συγκομιδής και υποβολή αίτησης πληρωμής
1. Η διενέργεια της πρώιμης συγκομιδής από τους τελικούς δικαιούχους του
προγράμματος δύναται να πραγματοποιηθεί ως εξής:
α) για τις αμπελοοινικές περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης έως τις 31 Ιουλίου
2020
β) για τις υπόλοιπες αμπελοοινικές περιοχές της χώρας έως τις 14 Αυγούστου 2020
2. Οι δικαιούχοι του Μέτρου ενημερώνουν εγγράφως τις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. για την
ημερομηνία εκτέλεσης της πρώιμης συγκομιδής και υποβάλλουν αίτηση πληρωμής
στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σύμφωνα με το
Υπόδειγμα 7 το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από τις ως άνω αναφερόμενες
ημερομηνίες, αντίστοιχα.
3. Οι Δ.Α.Ο.Κ. οφείλουν να προβούν σε επιτόπιο έλεγχο για την ορθότητα
εφαρμογής εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης.
Άρθρο 17
Ορισμός πρωτοβάθμιας επιτροπής ελέγχου
1. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών καθώς και
για τους επιτόπιους ελέγχους με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας ορίζεται, τριμελής επιτροπή (αμπελοοινικού τομέα)
αποτελούμενη από α) ένα γεωπόνο Π.Ε ή τεχνολόγο Τ.Ε, β) από ένα τοπογράφο Π.Ε
ή τεχνολόγο Τ.Ε και γ) ένα εξειδικευμένο υπάλληλο που διαθέτει τη γνώση και
εμπειρία για διενέργεια ελέγχων. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού τοπογράφου,
ορίζεται γεωπόνος Π.Ε ή τεχνολόγος Τ.Ε ο οποίος διαθέτει γνώσεις ελέγχου
χαρτογραφικών στοιχείων.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρμόδιος για τα αμπελοοινικά θέματα γεωπόνος
Π.Ε ή Τ.Ε της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Οικονομίας/Αγροτικής
Oικονομίας.
2. Για την έγκαιρη πραγματοποίηση των επιτόπιων ελέγχων ο Αντιπεριφερειάρχης
έχει τη δυνατότητα να ορίζει περισσότερες της μιας επιτροπές με ανάλογη σύνθεση.
3. Σε περιπτώσεις εξαιρετικών περιστάσεων, οι επιτόπιοι έλεγχοι δύνανται να
πραγματοποιούνται από διμελές κλιμάκιο ελέγχου το οποίο ορίζεται από τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Οικονομίας/Αγροτικής
Oικονομίας και αποτελείται από υπαλλήλους της τριμελούς επιτροπής της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου.
4. Για την εξέταση των ενστάσεων, συνίσταται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από
υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής / Αγροτικής
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Oικονομίας εξαιρουμένων των ελεγκτών που διεξήγαγαν τον πρωτοβάθμιο έλεγχο
στην συγκεκριμένη περίπτωση και εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι γεωπόνος.
Άρθρο 18
Πρωτοβάθμιος επιτόπιος έλεγχος
1. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται στο 100% των αμπελοτεμαχίων των
εγκεκριμένων αιτήσεων μετά από τον διοικητικό έλεγχο, από την αρμόδια επιτροπή
του άρθρου 17, κατόπιν της υποβολής της αίτησης πληρωμής του δικαιούχου και της
έγγραφης ενημέρωσης της αρμόδιας Δ.Α.Ο.Κ. όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 16 της παρούσας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τις οδηγίες που έχουν
εκδοθεί αρμοδίως, σε συμφωνία με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, προκειμένου
να είναι δυνατή η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων τους στο Αμπελουργικό
Μητρώο, το αργότερο έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2020 συμπληρώνοντας το σχετικό
προεκτυπωμένο πρακτικό επιτοπίου ελέγχου από το αμπελουργικό μητρώο.
Για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων κρίνεται απαραίτητος ο ορισμός της
φυτεμένης έκτασης αμπελώνα σύμφωνα με το άρθρο 44 του Καν. (Ε.Ε) 1150/2016,
όπου ο αμπελώνας ορίζεται από την εξωτερική περίμετρο των στελεχών αμπέλου με
την προσθήκη ενός ενδιάμεσου χώρου το πλάτος του οποίου αντιστοιχεί στο ήμισυ
της απόστασης μεταξύ των γραμμών.
2. Η ειδοποίηση των κατόχων των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων
πραγματοποιείται εντός περιορισμένου χρόνου, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε
κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου, τηλεφωνικά ή και με γραπτή ειδοποίηση, κατ΄
ανώτατο όριο 24 ώρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία ελέγχου, με εξαίρεση
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, προκειμένου ο ίδιος να παρίσταται κατά τον
έλεγχο. Σε περίπτωση αδυναμίας εμφάνισης του παραγωγού κατά τον έλεγχο, μπορεί
να παραστεί αντιπρόσωπος στον οποίο θα του έχει χορηγήσει εξουσιοδότηση.
3. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται δίχως δικαίωμα
εκ νέου υποβολής.
Άρθρο 19
Διαδικασία πληρωμής
«1. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας
μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων προβαίνουν σε
ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου με τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων
έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2020.
2. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων πραγματοποιεί
διασταυρωτικό έλεγχο έως και την 16η Σεπτεμβρίου 2020 μεταξύ των στοιχείων των
αμπελοτεμαχίων για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης ένταξης στο εν λόγω
μέτρο και των αντίστοιχων στοιχείων αυτών μετά την διεξαγωγή του επιτόπιου
ελέγχου και την εισαγωγή των αποτελεσμάτων αυτού στο Αμπελουργικό Μητρώο.
3. Ακολούθως οι Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής
Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του διασταυρωτικού ελέγχου της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, συμπληρώνουν τα σχετικά συνημμένα
Υποδείγματα 8α, 8β και 8γ και εν συνεχεία προβαίνουν στην αναγνώριση και
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εκκαθάριση δαπάνης συντάσσοντας και αποστέλλοντας τους σχετικούς φακέλους
πληρωμής στο Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων
και Αγοράς του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) το αργότερο μέχρι την 22η
Σεπτεμβρίου 2020.
4. Στους φακέλους πληρωμής εμπεριέχονται:
α) Το Υπόδειγμα 8α (Αναλυτική Κατάσταση αμπελοτεμαχίων ανά παραγωγό).
β) Το Υπόδειγμα 8β (Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμών ανά παραγωγό)
γ) Το Υπόδειγμα 8γ (Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής). Οι ανωτέρω
καταστάσεις θα πρέπει να είναι δεόντως θεωρημένες και σφραγισμένες από τους
αρμόδιους υπαλλήλους των Δ.Α.Ο.Κ.
δ) Αίτηση της Δ.Α.Ο.Κ. θεωρημένη και σφραγισμένη απευθυνόμενη στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το Υπόδειγμα 9 της παρούσας.
ε) Βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη σύμφωνα με το Υπόδειγμα 10.
5. Τα Υποδείγματα 8α, 8β και 8γ αποστέλλονται και στη Διεύθυνση Αξιοποίησης
και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπ.Α.Α.Τ.
6. Η οριστική πληρωμή καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε απευθείας στον
τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου του έτους
υποβολής της αίτησης πληρωμής».
Το άρθρο 19 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1.4 του άρθρου 1 της απ.
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 2431/251876 της
11/18.9.2020 «Tροποποίηση της υπ’ αρ. 1600/163029/22-06-2020 υπουργικής
απόφασης “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του
Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για την περίοδο 2019- 2020”» (Β΄ 4010).
Με το δε άρθρο 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ.
1600/163029/22-06-2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής
σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για την
περίοδο 2019-2020» (Β΄2594).»
Άρθρο 20
Πολλαπλή Συμμόρφωση - Έλεγχοι και μειώσεις
Στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, οι γεωργοί οφείλουν να τηρούν στην
εκμετάλλευσή τους τις Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης και τις απαιτήσεις της
Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που αναφέρονται στα άρθρα 93
και 94 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση υπ΄ αρ.
1793/74062/2.7.2015 (Β΄1468), όπως τροποποιημένη ισχύει. Για το λόγο αυτό
διεξάγονται επιτόπιοι έλεγχοι Πολλαπλής Συμμόρφωσης, τουλάχιστον στο 1% των
δικαιούχων του μέτρου, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου Πολλαπλής
Συμμόρφωσης που εξάγεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, Τμήμα
Πολλαπλής Συμμόρφωσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το ποσοστό μείωσης που προκύπτει
από τους ελέγχους Πολλαπλής Συμμόρφωσης, λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό
της πληρωμής του έτους ενίσχυσης για το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος. Εφόσον έχει
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καταβληθεί η ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος πριν την οριστικοποίηση του
ποσοστού μείωσης, και υπάρχουν ευρήματα από τα οποία προκύπτει επιστροφή της
ενίσχυσης, τότε εφαρμόζεται η διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών ή ο συμψηφισμός τους από τυχόν με τις άλλες ενισχύσεις που καταβάλλονται
θα καταβάλλονταν στους δικαιούχους για το επόμενο έτος.
Άρθρο 21
Διασταυρωτικοί έλεγχοι διπλής χρηματοδότησης
Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση του εν λόγω μέτρου και της
οικονομικής αποζημίωσης για ασφάλιση συγκομιδής λόγω απώλειας εισοδήματος
που χορηγείται μέσω του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛ.Γ.Α.), διενεργούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των εγκεκριμένων για
πληρωμή αιτήσεων στο εν λόγω πρόγραμμα και των στοιχείων των αιτούντων για
οικονομική αποζημίωση ασφάλισης συγκομιδής λόγω απώλειας εισοδήματος του
ΕΛ.Γ.Α.
Αναφορικά με τον ανωτέρω διασταυρωτικό έλεγχο, αποστέλλεται από τη Διεύθυνση
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ, αρχείο με τις επιδοτούμενες
εκτάσεις από το εν λόγω πρόγραμμα στον ΕΛ.Γ.Α. έτσι ώστε να εξαιρεθούν από
πιθανή οικονομική αποζημίωση ασφάλισης συγκομιδής λόγω απώλειας εισοδήματος.
«Άρθρο 22
Δευτεροβάθμιος έλεγχος και ταυτοποίηση ενταγμένων αμπελοτεμαχίων στο μέτρο
«Πρώιμης Συγκομιδής», μεταξύ Αμπελουργικού Μητρώου και Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.)
1. Δύναται η διεξαγωγή δευτεροβάθμιων ελέγχων τουλάχιστον σε ποσοστό 5% των
αιτήσεων πληρωμής από τον αρμόδιο φορέα πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε). Τα
πρακτικά των δευτεροβάθμιων επιτόπιων ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν
αποστέλλονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής /
Αγροτικής Οικονομίας για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων τους και την
ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου.
2. Διενεργείται διασταυρωτικός γεωχωρικός έλεγχος μεταξύ των δύο Συστημάτων
Γεωγραφικών Πληροφοριών: Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και Αμπελουργικού
Μητρώου για τα ενταγμένα αμπελοτεμάχια στο μέτρο της «Πρώιμης Συγκομιδής»,
από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, μετά τη χορήγηση των γεωχωρικών αρχείων των
προαναφερόμενων αμπελοτεμαχίων για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί επιτόπιος
έλεγχος σε ποσοστό 100% για την επιβεβαίωση υλοποίησης του μέτρου. Σε
περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία μεταξύ των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης και των αποτελεσμάτων του ανωτέρω επιτόπιου ελέγχου ενημερώνεται η
βάση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης».
Το άρθρο 22 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.1.5 του άρθρου 1 της απ.
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 2431/251876 της
11/18.9.2020 «Tροποποίηση της υπ’ αρ. 1600/163029/22-06-2020 υπουργικής
απόφασης “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του
Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για την περίοδο 2019- 2020”» (Β΄ 4010).
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Με το δε άρθρο 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ.
1600/163029/22-06-2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής
σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για την
περίοδο 2019-2020» (Β΄2594).»
Άρθρο 23
Υποχρεώσεις των δικαιούχων
Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις των
δικαιούχων κατά την υλοποίηση του μέτρου είναι:
α) Να υλοποιήσουν το μέτρο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης
β) Να μην προβούν σε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή σε άλλη
τροποποίηση των στοιχείων των ενταγμένων στο πρόγραμμα αμπελοτεμαχίων τους,
καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, εκτός των περιπτώσεων
ανωτέρας βίας.
γ) Να μη συγκομίσουν σταφυλική παραγωγή από το/ τα εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια
ενώ θα πρέπει να υποβληθεί για τα συγκεκριμένα τεμάχια Δήλωση Συγκομιδής με
μηδενική παραγωγή και αιτιολογία την ένταξη στο πρόγραμμα Πρώιμου Τρύγου.
Άρθρο 24
Αποκλεισμοί και ανακτήσεις
1. Η αίτηση στήριξης απορρίπτεται ή, στην περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί
κοινοτική ενίσχυση, ανακτάται εξ΄ ολοκλήρου όταν δεν πληρούνται:
α) τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης.
β) άλλες υποχρεώσεις, που προβλέπονται από διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής
νομοθεσίας.
2. Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται και εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δηλώνει
ψευδή στοιχεία με σκοπό να λάβει ενίσχυση.
3. Δεν επιβάλλονται ανακτήσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία
ή σε σφάλμα της αρμόδιας ή άλλης αρχής και το σφάλμα αυτό δεν μπορούσε, κατά τη
συνήθη πορεία των πραγμάτων, να εντοπιστεί από το υπόχρεο προς συμμόρφωση
πρόσωπο.
4. Η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο νόμιμος
εκπρόσωπός του εμποδίζει τη διενέργεια οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου, με
εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
5. Η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται εάν ο δικαιούχος δεν έχει εφαρμόσει το μέτρο
σε ποσοστό 100% του/των επιλέξιμου/ων αμπελοτεμαχίου/ων.
6. Τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων εξετάζει ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Άρθρο 25
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Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων
«1. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια ελέγχων διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν
έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 23 της
παρούσας, τότε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε προχωρά σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (Α΄ 173), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1.6 του άρθρου 1 της απ.
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 2431/251876 της
11/18.9.2020 «Tροποποίηση της υπ’ αρ. 1600/163029/22-06-2020 υπουργικής
απόφασης “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του
Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για την περίοδο 2019- 2020”» (Β΄ 4010).
Με το δε άρθρο 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ.
1600/163029/22-06-2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής
σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για την
περίοδο 2019-2020» (Β΄2594).»
2. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο οποιονδήποτε άλλων έλεγχων διαπιστωθεί ότι ο
δικαιούχος δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τα
εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια τότε η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής προχωρά σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Άρθρο 26
Υποδείγματα
Για την εφαρμογή της παρούσας προσαρτώνται το Παραρτήμα Ι καθώς και τα
δεκαπέντε (15) Υποδείγματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
και τα οποία έχουν ως εξής:
(Ακολουθούν Παράρτημα και Υποδείγματα)
Με την παρ. 1.7 του άρθρου 1 της απ. Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Αριθμ. 2431/251876 της 11/18.9.2020 «Tροποποίηση της υπ’ αρ.
1600/163029/22-06-2020 υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής
σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για την
περίοδο 2019- 2020”» (Β΄ 4010) αντικαθίσταται το Υπόδειγμα 8 του
Παραρτήματος Ι της παρούσας από τα Υποδείγματα 8α, 8β και 8γ της άνω απ. Με
το δε άρθρο 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ.
1600/163029/22-06-2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής
σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για την
περίοδο 2019-2020» (Β΄2594).»
Με την παρ. 1.8 του άρθρου 1 ιδίας άνω απ. 2431/251876/2020
αντικαθίσταται το Υπόδειγμα 9 του Παραρτήματος Ι της παρούσας από το
Υπόδειγμα 9 της άνω απ. Με το δε άρθρο 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα
λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1600/163029/22-06-2020 υπουργική απόφαση
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«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του
μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’
αρ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2020» (Β΄2594).»
Άρθρο 27
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τις αιτήσεις των περιόδων
2019-2020.
----------.---------463. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.39470 της 23/26.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/ 7-2-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Εσωτερικών και του Υφυπουργού Υγείας «Καθορισμός της διαδικασίας
πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης
και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου
δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά
κλάδο και ειδικότητα» (Β΄ 460)» (Β΄ 2596)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- των παρ. 2, 3, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) «Εθνικό
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν
μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 36 ν. 4633/2019 (Α΄161),
- του άρθρου 57 του ν. 4690/2020 «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» (Α΄ 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),
- του άρθρου 12 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄47), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄74 Διορθ. σφαλμ. Α΄ 111), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 143),
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- του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄133),
- του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄148), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
- του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121),
- του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Α΄191), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3801/2009
«Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»
(Α΄163), όπως ισχύει.
2. Την υπ΄ αρ. 54713/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»
(Β΄ 3105).
3. Την υπ΄ αρ. 340/2019/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Β2/α/
οικ.35684/10-6-2020 βεβαίωση της Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε τα άρθρο 1 της υπ΄ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-22020 (Β΄460) κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής:
«Άρθρο 1
Έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού
1. Οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) που εποπτεύονται
από τις Δ.Υ.ΠΕ. (νοσοκομεία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας) οι Δ.Υ.ΠΕ,
το Ε.Κ.Α.Β, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ο Ε.Ο.Φ, το Ε.Κ.Ε.Α, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ.
Παπαγεωργίου», ο Ο.Κ.Α.Ν.Α., το Κ.Ε.Θ.Ε.Α., η Ε.Κ.Α.Π.Υ, τα στρατιωτικά
νοσοκομεία, το Νοσηλευτικό Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), η
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να προσλαμβάνουν για την κάλυψη
επιτακτικών αναγκών τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων
και εάν περιγράφονται στους οργανισμούς, επικουρικό προσωπικό των κατηγοριών
και κλάδων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος της παρούσας, από
τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που τηρούνται στις Δ.Υ.ΠΕ, ως εξής:
α. Τα Νοσοκομεία από τους καταλόγους της Δ.Υ.ΠΕ. στην αρμοδιότητα της οποίας
υπάγονται.
β. Οι Δ.Υ.ΠΕ. (για την κεντρική υπηρεσία και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους)
από τους καταλόγους της έδρας τους.
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γ. Το Ε.Κ.Α.Β από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία
και για τα παραρτήματά του από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας
της οποίας λειτουργεί κάθε παράρτημα.
δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την κεντρική του
υπηρεσία και για τις περιφερειακές του υπηρεσίες από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της
γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μια από αυτές.
ε. Ο Ε.Ο.Φ και το Ε.Κ.Ε.Α από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ.
στ. Ο Ο.Κ.Α.Ν.Α. από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την κεντρική του
υπηρεσία και για τις μονάδες, δομές και υπηρεσίες του από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της
γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μία από αυτές.
ζ. Το Κ.Ε.Θ.Ε.Α. από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την κεντρική του
υπηρεσία και για τις δομές και υπηρεσίες του από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής
αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μία από αυτές.
η. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ.
θ. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) από τους καταλόγους της Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής
αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε ένα από αυτά.
ι. Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την Πολυκλινική
Ολυμπιακού Χωρίου και τις κεντρικές υπηρεσίες, το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης
Αποθεραπείας Κερατέας της Α.Ε.Μ.Υ, το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ταύρου και το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αμυγδαλέζας. Για το Νοσοκομείο
της Θήρας, το ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μόριας Λέσβου και το
ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κω από τους καταλόγους της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Για το
ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξάνθης, το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Παρανεστίου Δράμας και το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Φυλακίου
Ορεστιάδας από τους καταλόγους της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Για το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ Κορίνθου από τους καταλόγους της 6ης Δ.Υ.ΠΕ.
ια. Το Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου» από τους καταλόγους της 3ης
Δ.Υ.ΠΕ.
ιβ. Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ.
2. Για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού απαιτείται έγκριση του Υπουργού
Υγείας. Τα αιτήματα των ανωτέρω φορέων για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού
υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών
Προσώπων/Τμήμα Β).
3. Τα αιτήματα των Φ.Π.Υ.Υ αρμοδιότητας των Δ.Υ.ΠΕ. υποβάλλονται μέσω των
οικείων Δ.Υ.ΠΕ στην Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας της παρ. 2. Για τους φορείς
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή
της Δ.Υ.ΠΕ. και για τα νοσοκομεία αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δ.Σ. Τα
αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ότι το κόστος των προσλήψεων
έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου έτους και στην περίπτωση των
Νοσοκομείων απαιτείται επιπροσθέτως εισήγηση του Διοικητή της αρμόδιας Δ.Υ.ΠΕ.
Οι φορείς των περ. γ), δ), ε), στ),ζ), η), θ), ι), ια) και ιβ) της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, υποβάλλουν απευθείας στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υγείας, τα
αιτήματά τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τα
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οποία συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση δέσμευσης των αντίστοιχων
οικονομικών πιστώσεων από τον Φορέα. Στην ίδια βεβαίωση θα αναφέρεται ότι το
κόστος των προσλήψεων έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου
έτους.
Τα αιτήματα των φορέων της περ. ιβ) της παρ.1 του παρόντος άρθρου συνοδεύονται
υποχρεωτικά και από την εισήγηση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
Τα αιτήματα των φορέων της περ. θ) της παρ.1 του παρόντος άρθρου συνοδεύονται
υποχρεωτικά και από την εισήγηση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αμύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.
4270/2014 (Α΄ 143).
4. Στα αιτήματα όλων των ανωτέρω φορέων θα αναφέρεται υποχρεωτικά το χρονικό
διάστημα απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού, το οποίο δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα δυο (2) έτη.»
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα οριζόμενα στην Γ4β/ Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (Β΄460)
κοινή υπουργική απόφαση.
----------.---------464. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40380 της
26/26.6.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 29.6.2020 έως και
12.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2598)
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. ζ΄ 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),
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ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
η. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
θ. 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),
ι. 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).
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.32008/23.5.2020 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 25.5.2020 έως και 31.5.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1987).
6. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33464/30.5.2020 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
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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).
7. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34439/3.6.2020 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 5.6.2020 έως και 14.6.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2146).
8. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36810/13.6.2020 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 15.6.2020 έως και 28.6.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2271).
9. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.37670/16.6.2020 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 17.6.2020 έως και 28.6.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2380).
10. 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).
11. 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.
12. Τις από 11.6.2020, 12.6.2020, 15.6.2020 και 26.6.2020 εισηγήσεις της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
13. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.40251/26.6.2020 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 1
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων
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Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 29.6.2020 έως
και 12.7.2020, κατά τα αναφερόμενα στις από 11.6.2020, 12.6.2020, 15.6.2020 και
26.6.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες
δραστηριότητες:
1. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο σε ΑΕΙ (ΚΑΔ
56.10.19.07).
2. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56.29.20.04).
3. 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).
4. 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), γ)
τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ
88.10.13), δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με
αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.14) και ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις
ορφανοτροφείων [ΚΑΔ 8810].
5. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού (ΚΑΔ 92.00.11.00).
6. Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης (ΚΑΔ 92.00.11.02).
7. Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04).
Άρθρο 2
Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
Δεν απαγορεύεται, κατά το χρονικό διάστημα από 29.6.2020 έως και 12.7.2020, η
διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις του
άρθρου 1.
Άρθρο 3
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).
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Άρθρο 4
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 5
Ισχύς
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 29 Ιουνίου 2020 έως και τις 12 Ιουλίου 2020.
----------.---------465. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.21552/681 της 26/27.6.2020 «Καθορισμός
λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 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) και ισχύει» (Β΄ 2599)
Για την περαιτέρω παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών για τις οποίες είχε
χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α.
Δ.15/Δ’/οικ.37620/1493/2020 «Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών για τις οποίες είχε
χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4253),
κατωτ. αριθ. 767.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου όγδοου 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), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο 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 αντικαταστάθηκε με το άρθρο
10 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
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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) σε
συνδυασμό με τις διατάξεις 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).
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/Δ7οικ. 13412/327/27-3-2020 (Β΄ 1077) απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ.
Δ.15/Δ7οικ.16681/516/5-5-2020 (Β΄ 1812) και Δ.15/Δ7οικ. 18268/583/3-6-2020
(Β΄ 2225) όμοιες αποφάσεις.
7. Την υπ΄ αρ. Δ.15/Δ7οικ.18269/584/3-6-2020 (Β΄ 2195) απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Την υπ΄ αρ. Δ. 15/Δ7οικ. 16486/500/7-5-2020 (Β΄ 1775) απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ.
Δ.15/Δ7οικ. 18271/585/3-6-2020 (Β΄ 2332) όμοια απόφαση.
9. Την υπ΄ αρ. Α.1147/15-6-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2449).
10. Το υπ΄ αρ. 21983/1197/10-6-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ωστόσο προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση
στον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης, καθώς η παράταση προθεσμίας
περιόδου Μαΐου 2020 προκαλεί απώλεια εσόδων στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ
ύψους 2.000.000€ (η 4η δόση), τα οποία θα εισπραχθούν τον Ιανουάριο 2021,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2020
- Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών
1.α. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 2
της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών,
περιόδου απασχόλησης Μαΐου 2020, απαιτητών έως 30/6/2020, καθώς και τυχόν
δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών
προηγούμενων ετών, απαιτητών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρατείνεται χωρίς
τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω
εκπρόθεσμης καταβολής.
β. Οι εισφορές του προηγούμενου εδαφίου εξοφλούνται τμηματικά σε τέσσερις (4)
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε
μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 31/10/2020. Σε περίπτωση
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εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής, προσαυξάνεται με τον
προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Εφόσον τηρούνται
οι όροι της ρύθμισης δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
διμηνιαίας ισχύος.
2. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές 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.
Άρθρο 2
Δικαίωμα υπαγωγής
1. Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες του e-Ε.Φ.Κ.Α, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020
(Α΄ 43), καθώς και πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με
εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι 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
έχει καθοριστεί με την υπ΄ αρ. Α.1147/15-6-2020 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών (Β΄ 2449), 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.
2. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν πολλαπλή επαγγελματική
δραστηριότητα ή ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του
πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται, εφόσον για μία από τις
ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες 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.
3. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 παράλληλα απασχολούνται ως
μισθωτοί, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς για
την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα που προκύπτει κατ΄ εφαρμογή του
άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του
ν. 4670/2020 (Α΄ 43), η οποία αφορά περίοδο απασχόλησης Μαΐου 2020.
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

ΚΛΑΔΟΣ
411

3316

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

47.78.89.04

Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών
λαϊκής τέχνης

4931

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

4939

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

5010

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

5030

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

5110

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

5121

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02

Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

5222

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

5223

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

5510

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

5520

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

5530

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13

Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα
μεταφορικά μέσα

55.90.19

Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

5610

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή
προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το
κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση
τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

5621

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

5629

Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που
παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)

5630

Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που
αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε
πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

5911

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων

5912

Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

5913

Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων

5914

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

7711

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων
οχημάτων
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7721

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

7729

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής
χρήσης

7734

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

7735

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

7739

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και
υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

7911

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

7912

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

7990

Άλλες δραστηριότητες
δραστηριότητες

8230

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

86.90.13.02

Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

8810

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες
κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και
άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες
επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ
88.10.11).

9001

Τέχνες του θεάματος

9002

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

9003

Καλλιτεχνική δημιουργία

9004

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

9102

Δραστηριότητες μουσείων

9103

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών

9200

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών
παιχνιδιών σε απευθείας (online) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες
στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21), των
υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίνγκο (92.00.13),
των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), άλλων υπηρεσιών
στοιχημάτων (92.00.29)

9311

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από υπηρεσίες
πίστας καρτ (93.11.10.04)

9312

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην αθλητών και ομάδων που
είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων

9313

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

9319

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που
σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για
κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)

9321

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

υπηρεσιών
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κρατήσεων

και

συναφείς

9329

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01

Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

94.99.16.02

Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των
υπηρεσιών διαιτολογίας (96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών
μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας
(με εξαίρεση την σωματική άσκηση) (96.04.10.02), υπηρεσιών
προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας
με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, (96.04.10.06)

96.09.19.12

Υπηρεσίες ιερόδουλου

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών
μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της
επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την
επικράτεια.
----------.---------466. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 9800 της 26/27.6.2020
«Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών
προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (Β΄
2600)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
β. Της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 8825/12.06.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για
την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών
προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β΄
2270).
γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο, "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
δ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).
ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ΄ αρ. 8946/15.05.2020 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την
αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID 19», καθώς και την υπ΄ αρ.
9250/19.06.2020 παράταση αυτής.
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3. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Τουρισμού από τα τουριστικά
καταλύματα μέχρι και 26.06.2020, και δη: i. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες των
καταλυμάτων αυτών. ii. Τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα καταλύματα.
4. Την αναγκαιότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που
συνδέονται με την αντιμετώπιση του COVID 19.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 8812/12.06.2020 εισήγηση της
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:
Την επιλογή των κάτωθι τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να μισθωθούν
αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο
αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID 19.
(Ακολουθεί Πίνακας)
Ο Πίνακας, που είχε αντικατασταθεί
-από την 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),
-από την υ.α. 10639 της 9/11.7.2020 «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), όπως ισχύει» (Β΄ 2795), κατωτ.
αριθ. 514,
-και από την απ. Υπουργού Τουρισμού Αριθμ. 10988 της 14/15.7.2020
«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» (Β΄ 2600), όπως
ισχύει» (Β΄ 2872) (Διόρθ. Σφλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 3592 της 29.8.2020),
-αντικαταστάθηκε και πάλι από την απ. Υπουργού Τουρισμού Αριθμ. 18512 της
1/2.12.2020 «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”
(Β΄ 2600), όπως ισχύει» (B’ 5299), λόγω παράτασης της χρονικής διάρκειας
μίσθωσης η οποία άρχεται από τη λήξη της αρχικής μίσθωσης, κύριων και μη
κύριων τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή των φυσικών
προσώπων - επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των συνοδών τους προκειμένου
να αντιμετωπιστεί η διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, βάσει του άρθρου 286
του ν. 4738/2020 (Α’ 207), κατωτ. αριθ. 854, και πάντως όχι πέραν της 30ής
Νοεμβρίου 2020.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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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.
----------.---------467. 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
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381 της 27/27.6.2020 «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΄ 2601)
(Καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 28 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42887/2020
«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΄ 2767), κατωτ. αριθ.
507)

----------.---------468. ΠΡΑΞH ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23 της 18./28.6.2020 Σύσταση,
συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και
Παρακολούθησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 125)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4, 5, 8, 9 και 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
γ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου,
Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού»
(Α΄ 118),
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),
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ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126).
στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ζ) της υπό στοιχεία Υ129/23.10.2019 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Χρήστο - Γεώργιο Σκέρτσο»
(Β΄ 3946),
η) της υπ΄ αρ. 1673/27.3.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄ 1070).
2. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού
και Παρακολούθησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειές
του στη δημόσια υγεία, την κοινωνική ζωή και την οικονομική δραστηριότητα της
χώρας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Σύσταση
Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης της
Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 (εφεξής: «η Επιτροπή»).
Άρθρο 2
Συγκρότηση
Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:
α) Τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα συντονισμού του
κυβερνητικού έργου, ως Συντονιστή,
β) Τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιο για θέματα πολιτικής
προστασίας και διαχείρισης κρίσεων,
γ) Τον Υφυπουργό Υγείας,
δ) τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας,
ε) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Πρόληψης και Εθελοντισμού του
Υπουργείου Υγείας,
στ) Τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών της Προεδρίας της
Κυβέρνησης,
ζ) Τον Πρόεδρο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.),
η) Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) στο
Υπουργείο Οικονομικών,
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θ) Τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ως μέλη.
Στην Επιτροπή συμμετέχει επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Καθηγητής
Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Σωτήρης Τσιόδρας, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες
1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων και
αποτελεσματικών προτάσεων για τονσχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον
συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και των συνεπειών της στη χώρα, με έμφαση στη δημόσια
υγεία και την πολιτική προστασία, καθώς και στην κοινωνική ζωή και την οικονομική
δραστηριότητα. Οι προτάσεις της Επιτροπής υποβάλλονται στον Πρωθυπουργό, ο
οποίος, κατά την κρίση του, μπορεί να παραπέμπει στο Υπουργικό Συμβούλιο, με
σκοπό τη λήψη των αναγκαίων πολιτικών αποφάσεων. Ειδικότερα η Επιτροπή:
α) εκπονεί, εισηγείται και εποπτεύει ειδικά σχέδια κυβερνητικής δράσης,
β) εισηγείται την επικαιροποίηση ή αναθεώρηση των σχεδίων κυβερνητικής
δράσης, εφόσον απαιτείται,
γ) εισηγείται για τη λήψη, την παράταση και την εφαρμογή των ενδεδειγμένων
μέτρων για τη λειτουργία της οικονομίας,
δ) εισηγείται για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων ή την έκδοση κανονιστικών
πράξεων, αναγκαίων για την εφαρμογή και λειτουργία των σχεδίων δράσης και των
αναγκαίων μέτρων,
ε) συμβάλλει στον συντονισμό των αρμόδιων υπουργείων, με σκοπό την επιτάχυνση
της υλοποίησης των κυβερνητικών αποφάσεων, και παρακολουθεί την εφαρμογή των
αποφάσεων αυτών.
2. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 1 ασκούνται και με βάση την
πληροφόρηση που λαμβάνει η Επιτροπή για την πορεία της επιδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και τις επιπτώσεις του στη χώρα, από τον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε., ως
επικεφαλής του Παρατηρητηρίου για την πανδημία, που λειτουργεί για τον σκοπό
αυτόν και συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες από τα αρμόδια υπουργεία και
φορείς.
3. Όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να συνεργάζονται με την Επιτροπή
για τη διαμόρφωση και προώθηση του έργου της. Οφείλουν, επίσης, να παρέχουν σ΄
αυτήν την αναγκαία ενημέρωση και κάθε διευκόλυνση για το έργο της.
4. Η Επιτροπή υποβάλλει, σε μηνιαία βάση, έκθεση στον Πρωθυπουργό στην οποία
αποτυπώνεται η δραστηριότητά της.
Άρθρο 4
Γραμματεία
1. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού
Εσωτερικών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
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2. Η τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από δύο
υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών της
Προεδρίας της Κυβέρνησης, οι οποίοι ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα
Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών.
Άρθρο 5
Συνεδριάσεις
1. Η Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Συντονιστή, η οποία
περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τακτικά τέσσερις (4) φορές τον
μήνα και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου της από τον
Συντονιστή ή οποιοδήποτε μέλος της. Ο Συντονιστής έχει την ευθύνη για τις εργασίες
της Επιτροπής και εγκρίνει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ύστερα από εισήγηση
του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών ή ύστερα από πρόταση
οποιουδήποτε άλλου μέλους της.
2. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου,
υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, διοικητές τραπεζών ή νομικών
προσώπων του δημόσιου τομέα, δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου
τομέα γενικά, καθώς και εμπειρογνώμονες και ιδιώτες, ανάλογα με το αντικείμενο
των συζητήσεων.
----------.---------469. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 40383 της 28/28.6.2020 «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που
εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 2602)
Η παρούσα, που είχε αντικατασταθεί
-από την 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. 44071 της 11/11.7.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 κοινής απόφασης 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 δειγματοληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που
εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 2602)» (Β΄ 2796) και
-την απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας
του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών –
Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθ.
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Δ1α/ΓΠ.οικ. 44823 της 14/14.7.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/ 28.6.2020 κοινής απόφασης 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 δειγματοληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που
εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β 2602), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.44071/11.7.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β’ 2796)»
(Β΄ 2866)
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/2020
«Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του
προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3557), κατωτ. αριθ.
645, από την έναρξη ισχύος της ιδίας άνω απ. και δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου
πρώτου αυτής.
----------.---------470. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. 371853 της
5/29.6.2020 «Τροποποίηση-συμπλήρωση απόφασης έγκρισης εργασίας
νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπηρεσιών της Περιφέρειας
Αττικής, για το έτος 2020» (Β΄ 2608)
----------.----------
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