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Το παρόν Παράρτημα εντάσσεται στην «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" που εκπονείται από το Τμήμα 

Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – «Ραπτάρχης» του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. 

Στο Παράρτημα καταγράφονται σε χρονολογική σειρά οι εγκύκλιοι που έχουν 

εκδοθεί ανά Υπουργείο και άπτονται ζητημάτων αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων. 

Αποκλειστική πηγή πληροφόρησης για την εκπόνηση του Παραρτήματος είναι το 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», από το οποίο καταγράφηκαν ανά Υπουργείο τα έγγραφα 

που έχουν αναρτηθεί στο σημείο: ΄΄Τύποι Πράξεων΄΄→΄΄Εγκύκλιοι΄΄. Για τη 

διευκόλυνση των χρηστών του Παραρτήματος, αναφέρεται ο Αριθμός Διαδικτυακής 

Ανάρτησης (ΑΔΑ) για  κάθε καταγεγραμμένη εγκύκλιο και υπάρχει σε 

υπερσύνδεσμος προς το σημείο ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια.     
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΑΔΑ:ΨΗΨΦ4653ΠΓ – 3ΡΣ , 13/3/2020 , Οδηγίες εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών 

που υποβάλλονται στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 13849/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά 

στοιχεία του ενεργητικού», του Υπομέτρου 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις», των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που 

συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση 

επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του 

περιβάλλοντος». 

 

AΔΑ: 9ΛΒ64653ΠΓ – 9ΩΛ , 16/3/2020 , «Διεξαγωγή εκλογών και θητεία Δ.Σ. των 

Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) στο πλαίσιο των μέτρων κατά της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19». 

 

ΑΔΑ: 6ΗΨΥ4653ΠΓ – ΔΓ8 , 4/5/2020 , «Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του ν. 

4061/2012, όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των 

άρθρων 39 και 43 του ν.4673/2020 (A΄52)». 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

ΑΔΑ:6ΧΔΣ46ΜΤΛΡ – ΧΟΚ, 27/3/2020, ΔΗΜΟΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

«Διευκρινήσεις ως προς την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των 

λαϊκών αγορών της παρ.9 του άρθρου 2 του ν.4497/2017 , που εμπεριέχουν 

μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια  , σε όλη την Επικράτεια από την Δευτέρα 

23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο 25 Απριλίου για προληπτικούς λόγους 

δημόσιας υγείας και λοιπές ρυθμίσεις». 

 

ΑΔΑ:ΨΓ0Η46ΜΤΛΡ – ΙΤΝ, 09/4/2020, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ «Ενημέρωση Δημοσίων 

Υπηρεσιών και Οργανισμών σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535, 

η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Προεδρικό Διάταγμα 

81/2018 (ΦΕΚ 151/τ.Α/21.08.2018) «για την καθιέρωση μίας διαδικασίας 

πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με 

τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών». 

ΑΔΑ: 692Α46ΜΤΛΡ – ΕΞΕ, 09/4/2020, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ «Διευκρινήσεις ως προς την 

υποχρέωση πώλησης εφημερίδων στα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης 

τροφίμων, τη δήλωση αποθεμάτων κρέατος αιγοπροβάτων και αυγών και λοιπές 

ρυθμίσεις». 

ΑΔΑ:ΩΡΙΦ46ΜΤΛΡ – 5ΡΞ, 25/5/2020, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ «Διευκρινήσεις για τους όρους 

και τους κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος». 

ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ,01/10/2020, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές 

οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Πλαίσιο ποιοτικών 

προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%A8%CE%A64653%CE%A0%CE%93-3%CE%A1%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B%CE%9264653%CE%A0%CE%93-9%CE%A9%CE%9B?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A8%CE%A54653%CE%A0%CE%93-%CE%94%CE%938?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%94%CE%A346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%A7%CE%9F%CE%9A?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%930%CE%9746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%99%CE%A4%CE%9D?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/692%CE%9146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%95%CE%9E%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%A646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-5%CE%A1%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%A8746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%A8%CE%93%CE%9A?inline=true
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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)». 

ΑΔΑ:6Μ8846ΜΤΛΡ-728, 15/10/2020, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ «Διευκρινήσεις για τους 

κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως 

περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450- 11.10.2020 κοινή υπουργική 

απόφαση Β΄4484». 

ΑΔΑ:Ω78246ΜΤΛΡ-ΛΩΑ, 16/10/2020, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ «Διευκρινήσεις για τους 

κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στην ΠΕ Κοζάνης, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, όπως περιγράφονται στην υπ’ 

αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 65910-15.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση Β΄4566 για 

υπηρεσίες που δεν αποτελούν αμιγώς εμπορικές δραστηριότητες». 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

ΑΔΑ:Ψ5ΖΨΩ- 4ΟΟ, 18/3/2020, «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊου COVID 

- 19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των 

εποπτευομένων από αυτό φορέων».  

ΑΔΑ:6Δ9ΤΩ -  Ι9Ξ , 7 /4/2020,  «Λήψη μέτρων υγειονομικού ενδιαφέροντος». 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

ΑΔΑ:6ΗΥΓ6-Μ0Φ , 21 /4/2020,  «Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)». 

 

ΑΔΑ:ΨΞ6Φ6-92Ω, 31 /8/2020,  «Πρόσκληση επιτυχόντων στη ΣΣΑΣ Ακαδημαϊκού 

Έτους 2020-21». 

ΑΔΑ:9Ρ3Π6-ΡΞΛ, 31 /8/2020,  «Πρόσκληση επιτυχόντων στη ΣΑΝ Ακαδημαϊκού 

Έτους 2020-21». 

ΑΔΑ:ΨΟΩΧ6-ΗΨΞ, 31 /8/2020,  «Πρόσκληση Στρατεύσιμων 2020 Γ’/ΕΣΣΟ». 

ΑΔΑ:6Γ7Μ6-Λ3Β, 03 /9/2020,  «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (Πρόσκληση 

Επιτυχόντων Έτους 2020)». 

ΑΔΑ:6ΕΛ76-ΓΛΨ, 03 /9/2020,  «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση 

Επιτυχόντων Έτους 2020)». 

ΑΔΑ:ΩΕΝΩ6-ΡΧΦ, 01 /10/2020,  «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (Πρόσκληση 

Επιλαχόντων Έτους 2020)». 

ΑΔΑ:6ΙΤ86-ΤΦ7, 01 /10/2020,  «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση 

Επιλαχόντων Έτους 2020)». 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C8846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-728?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A978246%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%9B%CE%A9%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%96%CE%A8%CE%A9-4%CE%9F%CE%9F?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%949%CE%A4%CE%A9-%CE%999%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A5%CE%936-%CE%9C0%CE%A6?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E6%CE%A66-92%CE%A9?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A13%CE%A06-%CE%A1%CE%9E%CE%9B?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%A9%CE%A76-%CE%97%CE%A8%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%937%CE%9C6-%CE%9B3%CE%92?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%9B76-%CE%93%CE%9B%CE%A8?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%95%CE%9D%CE%A96-%CE%A1%CE%A7%CE%A6?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%A486-%CE%A4%CE%A67?inline=true
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ΑΔΑ:Ψ2ΥΩ6-8Τ2, 09 /10/2020,  «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ [Πρόσκληση 

Επιτυχόντων Ελλήνων Εξωτερικού Έτους 2020 (Ν. 3648/08 άρθρο 11 παρ. 1γ)». 

ΑΔΑ:6Ν3Φ6-Ρ64, 10 /10/2020,  «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση 

Επιλαχόντων Έτους 2020)». 

ΑΔΑ:6Ν3Φ6-Ρ64, 10 /10/2020,  «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση 

Επιλαχόντων Έτους 2020)». 

ΑΔΑ:9Ι476-Ζ4Χ, 14 /10/2020,  «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (Πρόσκληση 

Επιτυχόντων Έτους 2020)». 

ΑΔΑ:ΨΩ2Ν6-Γ3Δ, 17 /10/2020,  «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση 

Επιλαχόντων Έτους 2020)». 

ΑΔΑ:9Ω596-ΟΔ6, 20 /10/2020,  «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (Πρόσκληση 

Επιτυχόντων Έτους 2020)». 

ΑΔΑ:ΨΗΝΨ6-3ΜΡ, 26 /10/2020,  «Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΣΕ (Πρόσκληση 

Επιλαχόντων Έτους 2020)». 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΑΔΑ:ΩΛΧΞ46ΜΤΛΚ - 4Ε9,  12/3/2020, «Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην 

αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID – 19».  

 

ΑΔΑ:Ψ93146ΜΤΛΚ–44Ο, 13/7/2020, Εφαρμογή των διατάξεων της 

υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85). 

ΑΔΑ:ΩΗΔ746ΜΤΛΚ – Τ1Τ , 15/7/2020 , Οδηγίες για τη χορήγηση της άδειας 

φροντίδας παιδιού σε σχέση με τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 

λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοΪου COVID – 19 . 

ΑΔΑ: 9ΙΧΨ46ΜΤΛΚ – Θ6Χ , 17/7/2020 , Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της με 

αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13- 06-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 

του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β’ 2274) 

ΑΔΑ: 9Ν6Φ46ΜΤΛΚ – ΘΨΔ , 17/7/2020 , Διευκρινίσεις για την διαδικασία ένταξης 

στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και λήψης αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού , για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2020 , προκειμένου για εργαζόμενους και 

εργαζόμενες που βρίσκονταν σε νόμιμες άδειες όπως ασθένειας , μητρότητας ή 

εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας οι οποίες έληξαν κατά τη 

διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής , κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 34 του ν.4690/2020(Α’104). 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%A5%CE%A96-8%CE%A42?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D3%CE%A66-%CE%A164?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D3%CE%A66-%CE%A164?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%99476-%CE%964%CE%A7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A92%CE%9D6-%CE%933%CE%94?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A9596-%CE%9F%CE%946?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%9D%CE%A86-3%CE%9C%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%A7%CE%9E46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-4%CE%959?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A893146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-44%CE%9F?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%94746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A41%CE%A4?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%99%CE%A7%CE%A846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%986%CE%A7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9D6%CE%A646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%98%CE%A8%CE%94?inline=true
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ΑΔΑ:64ΔΔ46ΜΤΛΚ – 7Θ0 , 24/7/2020 ,Πρόσθετοι  όροι υλοποίησης των 

προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α . 

39278/1823/25.7.2018 “Eπιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα 

άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας” (B’ 

3001) όπως ισχύει , καθώς και άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα υγείας 

και ασφάλειας  στην εργασία , στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της 

διασποράς του κορωνοϊου SARS COV – 2. 

ΑΔΑ:ΩΗΘΜ46ΜΤΛΚ-4Ο3 , 06/8/2020 , «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση 

επιδόματος ασθένειας και μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) για το χρονικό διάστημα 

αναστολής των επιχειρήσεων λόγω των εκτάκτων μέτρων της πανδημίας COVID-

19». 

ΑΔΑ:ΩΨΧΘ46ΜΤΛΚ-Ζ7Α, 13/8/2020 , «Αναστολή επισκεπτηρίου σε δομές 

κλειστής φροντίδας για ηλικιωμένους, ΑμεΑ και χρονίως πάσχοντες». 

ΑΔΑ:Ψ1ΧΨ46ΜΤΛΚ - ΚΩΧ  , 10/09/2020 «Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των 

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - ΚΔΑΠ , έναντι του κορωναϊού 

COVID – 19». 

 ΑΔΑ: ΨΛΤ446ΜΤΛΚ - ΧΒΧ  , 10/9/2020  «Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών 

δομών ανοικτής φροντίδας : Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) 

, Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - 

ΜΕΑ) , Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)». 

ΑΔΑ: ΩΝΔΩ46ΜΤΛΚ - Α3Ε  , 16/09/2020  «Εφαρμογή συνδυασμού διατάξεων των 

άρθρων 36Α και 19 του ν. 4387/2016 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με 

διαδοχική παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση». 

ΑΔΑ:6ΖΣΖ46ΜΤΛΚ - 5ΚΟ  , 21/9/2020 « Τήρηση των οδηγιών λειτουργίας του 

ΕΟΔΥ από τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) και κατάρτιση 

εξατομικευμένων πρωτοκόλλων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας». 

ΑΔΑ:6ΗΒΞ46ΜΤΛΚ-ΛΑΑ, 24/9/2020 «Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των 

δομών παιδικής προστασίας, έναντι του κορωνοϊού COVID-19». 

ΑΔΑ:ΨΗΧΘ46ΜΤΛΚ-ΥΥ4, 01/10/2020 «Χορήγηση αδείας ειδικού σκοπού σε 

περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων ή μονάδων φροντίδας των 

παιδιών, καθώς και τμημάτων αυτών λόγω κρούσματος κορωνοϊού COVID-19». 

ΑΔΑ:9ΒΦΜ46ΜΤΛΚ-2Ο1, 05/10/2020 «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 123 Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020) «Φορολογικές 

παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής 

οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, 

(ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, 

https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%94%CE%9446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-7%CE%980?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%98%CE%9C46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-4%CE%9F3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%98%CE%9C46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-4%CE%9F3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%A7%CE%9846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%967%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%A7%CE%A846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9A%CE%A9%CE%A7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%A4446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A7%CE%92%CE%A7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%94%CE%A946%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%913%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%A3%CE%9646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-5%CE%9A%CE%9F?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%92%CE%9E46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9B%CE%91%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%A7%CE%9846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A5%CE%A54?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%A6%CE%9C46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-2%CE%9F1?inline=true
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συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω 

των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις». 

ΑΔΑ:641546ΜΤΛΚ-Ξ4Ε, 03/11/2020 «Έκτακτα μέτρα για την υλοποίηση των 

προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 

39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα 

άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας" (Β’ 

3001) όπως ισχύει, καθώς και άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα υγείας 

και ασφάλειας στην εργασία, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της 

διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2». 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

ΑΔΑ:ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ, 12/3/2020, « Επείγοντα  μέτρα  για την πρόληψη και την 

προστασία από  τον κορωνοϊό».  

ΑΔΑ:ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1, 16/3/2020, «Επιπρόσθετα επείγοντα  μέτρα  για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».    

ΑΔΑ:Ω7Ι446ΜΤΛ6 - 1ΞΙ, 17/3/ 2020, «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των από 11-3-

2020 και 14-3-2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με δημόσιες 

συμβάσεις  που συνάπτονται από τους ΟΤΑ - Γνωστοποίηση του με 

αρ.πρωτ.Γρ.Προέδρου 29/12-3-2020 εγγράφου του Προέδρου της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗΣΥ)». 

ΑΔΑ:ΩΧ8Γ46ΜΤΛ6 -50Z,  18/3/2020, «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής 

πολιτικής και αλληλεγγύης - Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων 

αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊού - COVID 19»  

ΑΔΑ:6ΒΤΝ46ΜΤΛ6 - 0Ξ7,  18/3/2020, « Λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ α' και β' 

βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης του κορωνοϊού». 

ΑΔΑ:6Δ8Ι46ΜΤΛ6 - 8ΞΩ,  20/3/2020, «Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».  

ΑΔΑ:6ΤΑΝ46ΜΤΛ6 - ΣΟ9, 22/3/2020,  «Λειτουργία των ΟΤΑ α' και β' βαθμού 

κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

του κορωνοίού».  

ΑΔΑ:6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ, 23/3/2020, «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».    

https://diavgeia.gov.gr/doc/641546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9E4%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%A0%CE%A946%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-87%CE%A7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%A3%CE%9F46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-6%CE%991?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97%CE%99446%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-1%CE%9E%CE%99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A78%CE%9346%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-50%CE%96?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%A4%CE%9D46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-0%CE%9E7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%948%CE%9946%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-8%CE%9E%CE%A9?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%91%CE%9D46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A309?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A94%CE%A546%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%96%CE%95%CE%92?inline=true
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ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6 -5ΟΨ,  Α.Π.: 20930/31/3/2020, «Ενημέρωση για την εφαρμογή 

του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊοϋ COVID - 19, αναφορικά 

με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

ΑΔΑ:ΩΗ5446ΜΤΛ - ΟΩΧ , 2/4/2020, «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».  

ΑΔΑ: 6ΧΧΧ46ΜΤΛ6 – ΦΞΤ,  8/4/2020,  « Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων 

της ΠΝΠ  «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και 

άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 75 / Α' / 30-3-2020)».  

ΑΔΑ: 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14,  29/4/2020, Πρόσθετα  μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  

ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ, 08/5/2020 ,Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας 

των δημοσίων υπηρεσιών- Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  

ΑΔΑ:ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ, 18/5/2020 , Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  

ΑΔΑ:62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ, 26/5/2020 , Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου- Μέτρα 

και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  

ΑΔΑ:ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ, 29/5/2020 , Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  

ΑΔΑ:9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α, 09/6/2020 , Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ, 30/6/2020 , Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

ΑΔΑ:ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6 – ΘΜΨ , 29/7/2020 , Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

AΔΑ:9ΠΙ946ΜΤΛ6 – ΝΟΒ , 17/8/2020 , Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

AΔΑ:Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ, 31/8/2020 , Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

AΔΑ:ΩΛΧ146ΜΤΛ6-0ΟΛ, 10/9/2020 , Οργάνωση εκδηλώσεων μνήμης  της  14
ης

 

Σεπτεμβρίου  

AΔΑ:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ, 20/9/2020 , Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

AΔΑ:ΨΑΕ046ΜΤΛ6-ΝΜΧ, 21/9/2020 , Ημέρα μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών  

AΔΑ:ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0, 22/9/2020 , Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

AΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9, 22/9/2020 , Συνεδριάσεις  δημοτικού  συμβουλίου  και  

λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα της εφαρμογής  των 

μέτρων  για τον περιορισμό της διασποράς κορωνοϊού 

AΔΑ:9ΗΦΕ46ΜΤΛ6-ΑΧΟ, 25/9/2020 , Διενέργεια της αξιολόγησης του 

προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - 

Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους - Δυνατότητα 

διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%A0%CE%A546%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-50%CE%A8?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%975446%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9F%CE%A9%CE%A7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%A7%CE%A746%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A6%CE%9E%CE%A4?inline=true
callto:8%20-%204%20-%202020
callto:30-3-2020).%202
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%9C046%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9F14?inline=true
callto:8%20-%204%20-%202020
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%93%CE%9846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%98%CE%98%CE%A6?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A94446%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A0%CE%A1%CE%A7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%97746%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%93%CE%9C%CE%9B?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%923%CE%A046%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%959%CE%A8?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%923%CE%A046%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A75%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%A4%CE%A046%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%99%CE%A1%CE%98?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%9F%CE%9F46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%98%CE%9C%CE%A8?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%99946%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9D%CE%9F%CE%92?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%9C246%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9C%CE%95%CE%A6?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%A7146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-0%CE%9F%CE%9B?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%94%CE%A946%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-2%CE%9E%CE%A7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%95046%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9D%CE%9C%CE%A7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A76%CE%9846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-8%CE%950?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%9D346%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%99%CE%989?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%97%CE%A6%CE%9546%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%91%CE%A7%CE%9F?inline=true
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AΔΑ:9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π, 02/10/2020 , Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 

AΔΑ:9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ, 13/10/2020 , Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 

AΔΑ:65ΑΟ46ΜΤΛ6-ΘΕΩ, 13/10/2020 , Εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης 

Οκτωβρίου 1940. 

AΔΑ:ΨΖ3Δ46ΜΤΛ6-ΜΚΑ, 13/10/2020, Εορτασμός της ημέρας των Ηνωμένων 

Εθνών. 

AΔΑ:Ψ62Σ46ΜΤΛ6-Σ04, 15/10/2020 , Διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας 

μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και λοιπές 

διευκρινίσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ΕΣΚ. 

AΔΑ:ΨΗΩΦ46ΜΤΛ6-ΚΞΤ, 15/10/2020 , Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β΄ - 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016, και συμπλήρωση διατάξεων με τις 

διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 4735/2020 (Α’ 197). 

AΔΑ:9Ξ2Μ46ΜΤΛ6-952, 19/10/2020 , Έναρξη κύκλου κινητικότητας 2020 στο 

πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.  

 

AΔΑ:66Κ046ΜΤΛ6-ΤΙ9, 23/10/2020 , Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.  

 

AΔΑ:Ω3ΥΨ46ΜΤΛ6-ΞΚ1, 23/10/2020 , Παροχή οδηγιών σχετικά με την παράταση 

ισχύος των αδειών διαμονής και τη λήξη των διαβατηρίων Αλβανίας κατά τις 

διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση και εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ).  

 

AΔΑ:Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η, 03/11/2020 , Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 

 

AΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ, 07/11/2020 , Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 

 

AΔΑ:Ψ7Ψ746ΜΤΛ6-ΟΚΩ, 08/11/2020 , Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-COVID-19 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A3%CE%A7%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A13%CE%A0?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%A8%CE%A446%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A7%CE%9E%CE%A4?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%91%CE%9F46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%98%CE%95%CE%A9?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%963%CE%9446%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9C%CE%9A%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A862%CE%A346%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A304?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%A9%CE%A646%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9A%CE%9E%CE%A4?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E2%CE%9C46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-952?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%9A046%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A4%CE%999?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%A5%CE%A846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9E%CE%9A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%94946%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-72%CE%97?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A848%CE%9346%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9B%CE%A3%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%A8746%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9F%CE%9A%CE%A9?inline=true
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ΑΔΑ:ΡΩΟ046ΜΔΨΟ - 7ΗΝ , 20/3/2020 , «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID - 19 στις 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου». 

 

ΑΔΑ:Ρ9ΑΠ46ΜΔΨΟ-ΧΝΖ, 13/5/2020 , «Οδηγίες σχετικά με την λειτουργία των 

Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής για 

το διάστημα 18.5.2020-30.5.2020». 

 

ΑΔΑ:ΨΘΟ946ΜΔΨΟ-ΤΔΥ, 21/9/2020 , «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού για τις Υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών και τις λοιπές αυτοτελείς υπηρεσίες του άρθρου 1 του π.δ. 

9/2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου». 

 

ΑΔΑ:9Π4Ξ46ΜΔΨΟ-Τ24, 22/9/2020 , «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού για τις Υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών και τις λοιπές αυτοτελείς υπηρεσίες του άρθρου 1 του π.δ. 

9/2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου». 

 

ΑΔΑ:9Λ6Υ46ΜΔΨΟ-ΙΕΜ, 06/11/2020 , «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού για τις Υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών και τις λοιπές αυτοτελείς υπηρεσίες του άρθρου 1 του π.δ. 

9/2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου». 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΑΔΑ:ΨΖ1Ξ4653ΠΩ - ΕΟ1, 16/3/2020, «ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ»  

 

ΑΔΑ: 99ΔΓ4653ΠΩ - Β2Θ, 16/3/2020, «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ».  

ΑΔΑ :ΨΒΒΑ4653ΠΩ – ΚΣΒ,  26/3/2020, «Υποδείγματα Αιτήσεων και Βεβαιώσεων 

Συστημάτων ΗΣΚΘΕΕΑ ή / και καταγραφής / κατομέτρησης». 

ΑΔΑ:Ω2Ι34653ΠΩ-ΙΩΧ,  01/4/2020, «Παρατάσεις πιστοποιητικών πλοίων λόγω των 

μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19 ». 

ΑΔΑ:ΩΗΒ54653ΠΩ-4ΙΟ, 08/4/2020, «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης 

της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19». 

ΑΔΑ:ΩΡΦΘ4653ΠΩ-ΗΚΑ , 11/5/2020, «Άρση περιορισμού λειτουργίας υπηρεσιών 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ». 

ΑΔΑ:6ΨΜΞ4653ΠΩ-1Ν1, 17/6/2020, «Έλεγχοι σε πλοία εν πλω για την αποτροπή 

μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19». 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A9%CE%9F046%CE%9C%CE%94%CE%A8%CE%9F-7%CE%97%CE%9D?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A19%CE%91%CE%A046%CE%9C%CE%94%CE%A8%CE%9F-%CE%A7%CE%9D%CE%96?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%9F946%CE%9C%CE%94%CE%A8%CE%9F-%CE%A4%CE%94%CE%A5?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A04%CE%9E46%CE%9C%CE%94%CE%A8%CE%9F-%CE%A424?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B6%CE%A546%CE%9C%CE%94%CE%A8%CE%9F-%CE%99%CE%95%CE%9C?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%961%CE%9E4653%CE%A0%CE%A9-%CE%95%CE%A91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%94%CE%934653%CE%A0%CE%A9-%CE%922%CE%98?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%92%CE%914653%CE%A0%CE%A9-%CE%9A%CE%A3%CE%92?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%9934653%CE%A0%CE%A9-%CE%99%CE%A9%CE%A7?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%9254653%CE%A0%CE%A9-4%CE%99%CE%9F?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%A6%CE%984653%CE%A0%CE%A9-%CE%97%CE%9A%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%9C%CE%9E4653%CE%A0%CE%A9-1%CE%9D1?inline=true
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ΑΔΑ:9ΨΝ84653ΠΩ-ΔΟΨ, 18/6/2020, «Έλεγχοι σε πλοία εν πλω για την αποτροπή 

μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19- δημιουργία μπλοκ 

παραβάσεων». 

ΑΔΑ: Ω6ΡΙ4653ΠΩ-ΡΦ8, 02/9/2020, «Πρόσκληση κατάταξης Επιτυχόντων ιδιωτών, 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.». 

ΑΔΑ:6ΚΟΦ4653ΠΩ-ΤΔΟ, 08/9/2020, «Πρόσκληση κατάταξης Επιτυχόντων , 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων». 

ΑΔΑ:9ΡΠΗ4653ΠΩ-0ΦΥ, 11/9/2020, «Πρόσκληση κατάταξης Εισακτέων εν 

ενεργεία μόνιμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. , ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη 

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.». 

ΑΔΑ:ΨΘΥΤ4653ΠΩ-8ΓΥ, 08/10/2020, «Πρόσκληση κατάταξης οκτώ (8) 

Επιλαχόντων, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.». 

ΑΔΑ:ΨΚ0Υ4653ΠΩ-Ο7Φ, 09/10/2020, «Πρόσκληση κατάταξης δύο (2) 

Επιλαχόντων, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, της Σχολής Δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων». 

ΑΔΑ:6ΥΑΗ4653ΠΩ-ΞΝΓ, 14/10/2020, «Πρόσκληση κατάταξης ενός(1) Επιλαχόντα, 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων». 

ΑΔΑ:ΩΗΓ34653ΠΩ-7ΚΗ, 22/10/2020, «Πρόσκληση κατάταξης Εισακτέου εν 

ενεργεία μόνιμου στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΣ. Επιλαχόντα, ακαδημαϊκού έτους 2020-

2021, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΣ.». 

ΑΔΑ:ΩΗΓ34653ΠΩ-7ΚΗ, 22/10/2020, «Πρόσκληση κατάταξης Εισακτέου εν 

ενεργεία μόνιμου στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΣ. Επιλαχόντα, ακαδημαϊκού έτους 2020-

2021, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΣ.». 

ΑΔΑ:6ΦΙΟ4653ΠΩ-ΥΒΟ, 27/10/2020, «Πρόσκληση κατάταξης δύο (2) 

Επιλαχόντων, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων». 

ΑΔΑ:66Ρ54653ΠΩ-Γ1Β, 29/10/2020, «Πρόσκληση κατάταξης ενός (1) Επιλαχόντα, 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΣ.». 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 ΑΔΑ:ΨΚ7Ν46ΜΠ3Ζ - 9ΑΒ, 23/3/2020 « Παράταση αναστολής λειτουργίας 

Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ για το χρονικό διάστημα 

26.3.2020 έως και 10.4.2020». 

 

ΑΔΑ:6ΣΣΩ46ΜΠ3Ζ - 00Γ , 30/3/2020, «Παράταση καταβολής βεβαιωμένων 

οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στα πλαίσια 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%9D84653%CE%A0%CE%A9-%CE%94%CE%9F%CE%A8?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%A1%CE%994653%CE%A0%CE%A9-%CE%A1%CE%A68?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%9F%CE%A64653%CE%A0%CE%A9-%CE%A4%CE%940?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%A0%CE%974653%CE%A0%CE%A9-0%CE%A6%CE%A5?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%A5%CE%A44653%CE%A0%CE%A9-8%CE%93%CE%A5?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A0%CE%A54653%CE%A0%CE%A9-%CE%9F7%CE%A6?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%91%CE%974653%CE%A0%CE%A9-%CE%9E%CE%9D%CE%93?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%9334653%CE%A0%CE%A9-7%CE%9A%CE%97?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%9334653%CE%A0%CE%A9-7%CE%9A%CE%97?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%99%CE%9F4653%CE%A0%CE%A9-%CE%A5%CE%92%CE%9F?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%A154653%CE%A0%CE%A9-%CE%931%CE%92?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A7%CE%9D46%CE%9C%CE%A03%CE%96-9%CE%91%CE%92?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%A3%CE%A946%CE%9C%CE%A03%CE%96-00%CE%93?inline=true
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των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊου COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του».  

ΑΔΑ:ΩΡΜΗ46ΜΠ3Ζ – ΧΥΖ, 31/03/2020, «Παράταση καταβολής βεβαιωμένων 

οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που  προέκυψαν στα πλαίσια 

των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του , κατόπιν 

του πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75 

Α΄»  

ΑΔΑ:9ΝΡΞΗ - Ε9Ρ,  6/4/2020,  « Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30 - 3 - 2020 (ΦΕΚ 75Α') 

<< Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις».  

ΑΔΑ:9ΨΤΚΗ-7ΒΘ,  15/4/2020,  «Διακριτή παρακολούθηση δαπανών φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και 

της οικονομίας από τον COVID-19».    

ΑΔΑ:6Θ2ΙΗ-ΛΣΕ,  14/10/2020,  «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του 

άρθρου 36 του ν.2459/1997».    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΑΔΑ:60ΨΨ46ΜΤΛΗ – ΑΓΟ , 4/5/2020 , Γνωστοποίηση ΚΥΑ περί μετάβασης 

εκπαιδευτικών από και προς την εργασία 

 

ΑΔΑ:ΨΜΝΦ4ΜΤΛΗ – Β3Ξ , 5/5/2020 , «Λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής 

και Συμβουλευτικής Υποστήριξης»  

 

ΑΔΑ:ΩΤΖ346ΜΤΛΗ – ΚΚΤ , 6/5/2020 , Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει 

ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού 

 

ΑΔΑ:ΨΠ7046ΜΤΛΗ – 43Φ , 11/5/2020 , Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1699) και του 

τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

90). 

ΑΔΑ:ΩΡΝ146ΜΤΛΗ – Γ4Π , 18/5/2020 , <<Ενημέρωση για άδειες ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού>>. 

 

ΑΔΑ:Ω8ΖΩ46ΜΤΛΗ  - ΑΑΕ , 18/5/2020 , «Οδηγίες για παράδοση/παραλαβή 

ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

 

 

ΑΔΑ:64Γ746ΜΤΛΗ-ΛΣ7, 18/5/2020 , Συμπληρωματική ενημέρωση για τον 

καθορισμό ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 άδειες 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%9C%CE%9746%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A7%CE%A5%CE%96?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9D%CE%A1%CE%9E%CE%97-%CE%959%CE%A1?inline=true
callto:30%20-%203%20-%202020
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%A4%CE%9A%CE%97-7%CE%92%CE%98?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%982%CE%99%CE%97-%CE%9B%CE%A3%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%A8%CE%A846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%91%CE%93%CE%9F?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%9D%CE%A646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%923%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%96346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%9A%CE%9A%CE%A4?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A07046%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-43%CE%A6?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%9D146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%934%CE%A0?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%96%CE%A946%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%91%CE%91%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%93746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%9B%CE%A37?inline=true
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εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού. 

 

 

ΑΔΑ:ΩΚΖ046ΜΤΛΗ-Ξ4Σ, 29/5/2020 , Συμπληρωματική ενημέρωση για τις άδειες  

εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού. 

 

ΑΔΑ:ΩΧ7546ΜΤΛΗ-2ΙΝ, 09/6/2020 , Συμπλήρωση της Φ.152/66842/Α5/02-06-

2020 (ΑΔΑ:ΨΝΡ846ΜΤΛΗ-749) «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2020. 

 

ΑΔΑ:9ΦΕΙ46ΜΤΛΗ-76Ξ, 03/7/2020 , Συμπληρωματική ενημέρωση για άδειες 

εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

 

ΑΔΑ:6ΥΗΚ46ΜΤΛΗ-Π64, 08/9/2020 ,  Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και 

μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού 

 

ΑΔΑ:9ΣΣΗ46ΜΤΛΗ-Τ10, 15/9/2020 , Οργάνωση και διεξαγωγή των επαναληπτικών 

πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2020/ Οδηγίες για τα 2 Ε.Κ. και το Β.Κ. των 

επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2020  

 

ΑΔΑ:ΩΡΓΔ46ΜΤΛΗ-Λ2Σ, 22/9/2020 ,  Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-

δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών 

τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία 

προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού 

COVID-19 (άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), κατά το σχολικό έτος 2020-

2021. 

 

ΑΔΑ:ΩΥΟ246ΜΤΛΗ-Η4Σ, 23/9/2020 ,  Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για υποβολή 

αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών 

τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία 

προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού 

COVID-19 (άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), κατά το σχολικό έτος 2020-

2021. 

 

ΑΔΑ:9ΚΛΞ46ΜΤΛΗ-8ΔΠ, 08/10/2020 , Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και 

μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού.  

 

ΑΔΑ:6Μ5Ψ46ΜΤΛΗ-12Ζ, 08/10/2020 , Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών 

Κλάδων Μουσικής (ΠΕ79 και ΤΕ16) για υποβολή αίτησηςδήλωσης προτίμησης 

Μουσικών Σχολείων για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης 

(κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν 

από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 

(άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), κατά το σχολικό έτος 2020-2021. 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%96046%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%9E4%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A77546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-2%CE%99%CE%9D?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A6%CE%95%CE%9946%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-76%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%97%CE%9A46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A064?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A3%CE%A3%CE%9746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A410?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%9446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%9B2%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%9F246%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%974%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A%CE%9B%CE%9E46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-8%CE%94%CE%A0?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C5%CE%A846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-12%CE%96?inline=true
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ΑΔΑ:ΨΒΥΞ46ΜΤΛΗ-5ΡΨ, 14/10/2020 , Απόφαση παροχής σύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης τμήματος σχολικής μονάδας λόγω κρούσματος Covid-19.  

 

ΑΔΑ:ΨΦΡΒ46ΜΤΛΗ-ΗΘΕ, 20/10/2020 , Παροχή οδηγιών για τη διεξαγωγή 

κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σχετικά με τα μέτρα 

προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, που εφαρμόζονται στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).  

 

ΑΔΑ:9ΚΨΒ46ΜΤΛΗ-717, 29/10/2020 , Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη 

λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020).      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΑΔΑ:Ω6ΗΞ4653Π8 – 4ΘΩ, 26/3/2020, « Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων 

ΔΑ.Σ.Ε. για παραχώρηση εκμετάλλευσης συστάδων διαχειριστικού έτους 2020». 

 

ΑΔΑ:9ΨΜ54653Π8 – ΥΥΥ, 31/3/2020, « Παράταση προθεσμιών - Αναβολή των 

καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και 

εκλογικών διαδικασιών)». 

ΑΔΑ:6E5A4653Π8 – 0ΔΡ, 15/4/2020, «Νέες Οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή 

των ΔΑ.Σ.Ε. και την διαδικασία παραχώρησης εκμετάλλευσης συστάδων 2020». 

ΑΔΑ:ΩΞΖΑ4653Π8 – ΖΘΚ, 7/5/2020, « Παράταση προθεσμιών - Αναβολή των 

καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και 

εκλογικών διαδικασιών)». 

ΑΔΑ:905Ο4653Π8-ΜΥΓ, 17/6/2020, « Διευκρινίσεις σχετικά με τις ισχύουσες 

προθεσμίες του άρθρου 13 του ΠΔ 126/86». 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΑΔΑ:ΨΗΗΠ4653Π4 – Υ1Ζ , 24/3/2020 , Πλήρης αναστολή της εξυπηρέτησης του 

κοινού από 26-03-2020 μέχρι 10-04-2020 με αυτοπρόσωπη παρουσία και πρόβλεψη 

δυνατότητας εξυπηρέτησής του εξ’ αποστάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 

του άρθρου 5 . 

 

ΑΔΑ:6Ω2Γ4653Π4-Ζ7Π, 31/3/2020 , Ακύρωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 

για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «τοποθέτησης αρμολογημάτων», για τις 

ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 «Στερέωση – αποκατάσταση – ανάδειξη και 

επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης, ενταγμένης 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία», με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

(ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και ειδικότερα του άρθρου 117 αυτού. 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%A5%CE%9E46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-5%CE%A1%CE%A8?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%A1%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%97%CE%98%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A%CE%A8%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-7%CE%997?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%97%CE%9E4653%CE%A08-4%CE%98%CE%A9?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%9C54653%CE%A08-%CE%A5%CE%A5%CE%A5?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%955%CE%914653%CE%A08-0%CE%94%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%96%CE%914653%CE%A08-%CE%96%CE%98%CE%9A?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/905%CE%9F4653%CE%A08-%CE%9C%CE%A5%CE%93?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%97%CE%A04653%CE%A04-%CE%A51%CE%96?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A92%CE%934653%CE%A04-%CE%967%CE%A0?inline=true
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ΑΔΑ:6ΙΟ24653Π4-ΟΞΡ, 27/4/2020 , Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με 

τον κ. Γεώργιο Κανάκη, πολιτικό μηχανικό, σχετικά με την υπηρεσία «Τοποθέτηση 

Δαπέδων» για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 «Στερέωση – αποκατάσταση – 

ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης, 

ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. 

 

ΑΔΑ:6ΘΞ44653Π4-Ρ77, 15/5/2020 , Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με 

τον κ. Ι. Νταντή, σχετικά με την υπηρεσία αποκατάστασης ανατολικού προβλήτα 

πρόσδεσης για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Στερέωση- Αποκατάσταση- 

Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης 

Πράξης, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία . 

 

ΑΔΑ:ΨΘΖ24653Π4-9ΨΓ, 26/6/2020 , Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης 

με τον κ. Γεώργιο Κανάκη, πολιτικό μηχανικό, σχετικά με την υπηρεσία 

«Τοποθέτηση Δαπέδων» για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 «Στερέωση – 

αποκατάσταση – ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της 

ομώνυμης Πράξης, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. 

 

ΑΔΑ:ΨΗΙ54653Π4-ΞΙΣ, 23/7/2020 , Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με 

τον κ. Ι. Νταντή, σχετικά με την υπηρεσία αποκατάστασης ανατολικού προβλήτα 

πρόσδεσης για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Στερέωση- Αποκατάσταση- 

Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης 

Πράξης, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία . 

 

ΑΔΑ:Ω2624653Π4-Υ19, 28/8/2020 , Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με 

τον κ. Γεώργιο Κανάκη, πολιτικό μηχανικό, σχετικά με την υπηρεσία «Τοποθέτηση 

Δαπέδων» για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 «Στερέωση – αποκατάσταση – 

ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης, 

ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

ΑΔΑ:Ψ7Μ646ΜΤΛΒ – Δ3Δ , 28/5/2020 , Παύση ισχύος της αριθ. 4856/20-03-2020 

απόφασης της Διευθύντριας του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων με θέμα: 

«Κατάρτιση πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για 

τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της 

υγείας των υπαλλήλων στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων». 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΥΛ465ΧΘΟ – ΑΑΠ , 18/3/2020,  «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%9F24653%CE%A04-%CE%9F%CE%9E%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%9E44653%CE%A04-%CE%A177?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%9624653%CE%A04-9%CE%A8%CE%93?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%9954653%CE%A04-%CE%9E%CE%99%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92624653%CE%A04-%CE%A519?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%9C646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-%CE%943%CE%94?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%A5%CE%9B465%CE%A7%CE%98%CE%9F-%CE%91%CE%91%CE%A0?inline=true
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ΑΔΑ:ΨΡ73465ΧΘΟ-51Θ, 17/6/2020,  «ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 

ΕΤΟΥΣ 2020.» 

 

ΑΔΑ:619Β465ΧΘΟ-5ΣΙ, 23/6/2020,  «ΠΡΩΤΗ (Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020.» 

 

ΑΔΑ:ΨΑΦΖ465ΧΘΟ-ΟΨΨ, 02/7/2020,  «ΔΕΥΤΕΡΗ (Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020.» 

 

ΑΔΑ:ΩΝΨΛ465ΧΘΟ-ΥΔΦ , 03/7/2020,  «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ». 

 

ΑΔΑ:62Ο4465ΧΘΟ-174, 07/7/2020,  «ΤΡΙΤΗ (Γ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020.» 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 

ΑΔΑ:64ΦΒ465ΦΥΟ - 2ΓΓ,  28/2/2020,  «Εγκύκλιος ενταντικοποίησης των μέτρων 

Υγιεινής σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος». 

ΑΔΑ:ΨΟ28465ΦΥΟ - ΦΒ8, 28/2/2020, « Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - Τήρηση 

Κανόνων Υγιεινής».  

ΑΔΑ:Ω5ΖΨ465ΦΥΟ – Ξ7Η , 9/3/2020 ,  «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους 

εργασίας».  

ΑΔΑ:ΩΚ40465ΦΥΟ - 5ΛΣ, 11/3/2020, «Συστάσεις για την αποφυγή ταξιδιών 

ευπαθών ομάδων». 

ΑΔΑ:66ΣΧ465ΦΥΟ – ΙΞΟ, 11/3/2020, «Μέτρα κατά της διασποράς του 

κορωνοϊου  SARS-COV-2 σε χώρους γυμναστηρίων». 

ΑΔΑ:ΩΑΠΓ465ΦΥΟ - 2ΝΓ,  22/ 3/2020  « Σχετικά με την εφαρμογή του 

τεσσαρακοστού έκτου άρθρου  «Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας» 

της από 20 - 3 -2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α')».   

ΑΔΑ:ΩΘΟΑ465ΦΥΟ – ΕΡΖ, 27/3/2020,  « Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά 

με την εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου « Πρόσληψη Ιατρικού 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A173465%CE%A7%CE%98%CE%9F-51%CE%98?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/619%CE%92465%CE%A7%CE%98%CE%9F-5%CE%A3%CE%99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%A6%CE%96465%CE%A7%CE%98%CE%9F-%CE%9F%CE%A8%CE%A8?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%A8%CE%9B465%CE%A7%CE%98%CE%9F-%CE%A5%CE%94%CE%A6?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%9F4465%CE%A7%CE%98%CE%9F-174?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%A6%CE%92465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-2%CE%93%CE%93?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F28465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A6%CE%928?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%96%CE%A8465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%9E7%CE%97?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A40465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-5%CE%9B%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%A3%CE%A7465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%99%CE%9E0?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%A0%CE%93465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-2%CE%9D%CE%93?inline=true
callto:22%20-%203%20-2020
callto:20%20-%203%20-2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%980%CE%91465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%95%CE%A17?inline=true
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προσωπικού άνευ ειδικότητας» της από 20 - 3 - 2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α')». 

ΑΔΑ:9Θ2Ξ465ΦΥΟ - 39Δ, 30/3/2020,  « Εφαρμογή μέτρων καθαρισμού και 

απολύμανσης σε πλωτά μέσα σε περίπτωση μεταφοράς ύποπτου η 

επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid – 19»  2) 3) 4) 5)». 

ΑΔΑ:ΨΟΨΕ465ΦΥΟ - 1Φ8 , 31/3/2020,   «Μέτρα κατά της διασποράς του 

κορωνοϊού SARS - COV -2 κατά την υδροληψία μεταφορά και πώληση νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης με βυτία , δοχεία , πλοία».  

ΑΔΑ:ΩΥΛΒ465ΦΥΟ - ΒΩ5 ,  31/3/2020, «Συστάσεις εμβολιασμού ρουτίνας 

παιδιών κατά την περίοδο πανδημίας από SARS - COV – 2». 

ΑΔΑ: 6ΞΥ9465ΦΥΟ - Γ2Μ,  1/4 /2020, «Γνωστοποίηση δημοσίευσης».  

ΑΔΑ: 6ΠΖΕ465ΦΥΟ - 7ΞΛ,  3/4/2020,  «Συστάσεις αναφορικά με τη διατροφή και 

τη σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας και 

των κοινωνικών επαφών λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού». 

ΑΔΑ: 6ΕΘΒ465ΦΥΟ – ΔΦΣ,  3/4/2020, « Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του 

κορονοϊού SARS - COV - 2 στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων». 

ΑΔΑ: ΨΥΖΠ465ΦΥΟ - Μ4Τ,  7/4/2020,  «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του 

κορονοϊού SARS - COV - 2 στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων» . 

ΑΔΑ: 6Δ9ΤΩ - Ι9Ξ , 7/4/2020, «Λήψη μέτρων υγειονομικού ενδιαφέροντος».   

ΑΔΑ:ΨΗΙΚ465ΦΥΟ - 3ΒΑ,  7/5/2020, «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

(μέσω καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών μέσων σε επιφάνειες) στο πλαίσιο 

αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS - COV - 2 μετά την επιστροφή στις 

Σχολικές Μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες». 

ΑΔΑ: 63ΞΕ465ΦΥΟ – ΕΣΟ,  7/5/2020, «Μεταφορά σορών και τέφρας θανόντων από 

COVID-19». 

ΑΔΑ:6ΟΝΜ465ΦΥΟ - 5ΜΛ,  15/5/2020, « Δυνατότητα εργαστηριακής διερεύνησης 

του ιού SARS - COV - 2 σε ανεπεξέργαστα αστικά λύματα στα δίκτυα αποχέτευσης».  

ΑΔΑ:6ΕΔΟ465ΦΥΟ – ΟΧΜ,  15/05/ 2020,  « Μέτρα προφύλαξης κατά τη 

διαδικασία εκκένωσης βόθρων και μεταφοράς βοθρολυμάτων σε αδειοδοτημένη 

εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων». 

ΑΔΑ:9ΟΧ2465ΦΥΟ - 1ΤΨ, 15/5/2020 «Πρόληψη των επιπτώσεων από την 

εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα». 

ΑΔΑ:ΩΘ48465ΦΥΟ - Β4Ξ,  20/ 5/2020 « Παράταση προθεσμίας ανάληψης 

υπηρεσίας ιατρών για ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας»  

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%982%CE%9E465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-39%CE%94?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%A8%CE%95465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-1%CE%A68?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%9B%CE%92465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%92%CE%A95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A59465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%932%CE%9C?inline=true
callto:01%20-%2004%20-%202020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%96%CE%95465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-7%CE%9E%CE%9B?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%98%CE%92465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%94%CE%A6%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%96%CE%A0465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%9C4%CE%A4?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%949%CE%A4%CE%A9-%CE%999%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%99%CE%9A465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-3%CE%92%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%9E%CE%95465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%95%CE%A3%CE%9F?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%9D%CE%9C465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-5%CE%9C%CE%9B?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%94%CE%9F465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%9F%CE%A7%CE%9C?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%A72465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-1%CE%A4%CE%A8?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9848465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%924%CE%9E?inline=true
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ΑΔΑ:ΨΞΧΒ465ΦΥΟ – ΧΥΙ, 22/5/2020, «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS - COV -2 μετά την 

έναρξη λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών , που αδειοδοτούνται σύμφωνα με 

την Υ.Δ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β'/1973) « Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά 

οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών».   

ΑΔΑ:ΨΥ5Ε465ΦΥΟ – ΦΤΟ , 3/8/2020, «Επικαιροποίηση της Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 

26335/23-04-2020 Εγκυκλίου - Διευκρινίσεις για τη χρήση κλιματισμού κατά τη 

θερινή περίοδο».  

ΑΔΑ:6ΚΑΞ465ΦΥΟ – 3ΟΙ, 6/8/2020 , «Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των 

λιμένων - πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του 

νέου στελέχους κορωνοϊού SARS-CoV-2»  

ΑΔΑ:ΩΙΩΧ465ΦΥΟ – 166 , 6/8/2020 , Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής, 

στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση για τη θερινή περίοδο 2020. 

ΑΔΑ:Ω5ΓΓ465ΦΥΟ – 7ΒΑ , 12/8/2020, Διευκρινιστική Εγκύκλιος αναφορικά με 

μπάρα, τροχήλατο ή μη περίπτερο, open bar, πάγκο εργασίας, κ.λ.π, σε εξωτερικό 

χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επιχείρησης Μαζικής εστίασης. 

ΑΔΑ:Ω8Η9465ΦΥΟ-ΩΞΝ, 10/9/2020, : «Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων 

των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και 

ιδιωτικά και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους 

και ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2020 – 2021» . 

ΑΔΑ:Ψ6ΙΝ465ΦΥΟ-Κ8Λ, 18/9/2020, : Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο 

πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2, στα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς. 

ΑΔΑ:ΩΨΧΧ465ΦΥΟ-5ΩΘ, 29/9/2020, : Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2020-2021 

– Αντιγριπικός Εμβολιασμός. 

ΑΔΑ:6Ω5Β465ΦΥΟ-Ω6Υ, 02/10/2020, :Οργάνωση και χρηματοδότηση 

προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών για το έτος 2021. 

ΑΔΑ:Ψ7ΖΩ465ΦΥΟ-Η6Δ, 14/10/2020, : Διασύνδεση των Τοπικών Ομάδων Υγείας 

(Τ.ΟΜ.Υ.) με τα Κέντρα Υγείας αναφοράς τους. 

ΑΔΑ:6Φ3Ι465ΦΥΟ-ΤΗΙ, 22/10/2020, : Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της 

μάσκας στo πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

ΑΔΑ:ΩΙΜΣ465ΧΘΞ - ΚΝ5, 24/7/2020, Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού των οδικών συνδέσεων με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%A7%CE%92465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A7%CE%A5%CE%99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A55%CE%95465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A6%CE%A4%CE%9F?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%91%CE%9E465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-3%CE%9F%CE%99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A40465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-5%CE%9B%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%93%CE%93465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-7%CE%92%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%979465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A9%CE%9E%CE%9D?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%99%CE%9D465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%9A8%CE%9B?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%A7%CE%A7465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-5%CE%A9%CE%98?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A95%CE%92465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A96%CE%A5?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%96%CE%A9465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%976%CE%94?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A63%CE%99465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A4%CE%97%CE%99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%9C%CE%A3465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9A%CE%9D5?inline=true
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ΑΔΑ: 6ΘΣ8465ΧΘΞ-ΡΧ7, 31/7/2020, Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για 

την περιοδική κατάρτιση ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR και ATP 

 

ΑΔΑ: ΩΧΞΜ465ΧΘΞ-ΗΔΕ, 07/8/2020, Χρήση καθισµάτων στα σχολικά λεωφορεία 

 

ΑΔΑ:ΩΕΦΚ465ΧΘΞ-ΨΟΥ, 10/8/2020, Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού των οδικών συνδέσεων με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία 

 

ΑΔΑ:9Τ2Β465ΧΘΞ-Ξ71, 10/8/2020, Έκτακτα μέτρα για τις επιχειρήσεις που 

διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης, Ειδικά Τουριστικά 

Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων και 

Τουριστικά Τρένα 

 

ΑΔΑ:ΨΗΥΝ465ΧΘΞ-6ΣΓ, 27/8/2020, Παράταση ισχύος Δελτίων Εκπαίδευσης 

Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του 

COVID-19  

 

ΑΔΑ:ΡΩΑΔ465ΧΘΞ-ΕΑΔ , 01/9/2020, Κανονισμός (ΕΕ) 2020/698 - Παράταση 

προσωρινών μέτρων για τις κάρτες ταχογράφου λόγω COVID-19 

 

ΑΔΑ:ΨΟΤΥ465ΧΘΞ-Ω4Ε, 15/9/2020, Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής 

θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων 

οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών 

αυτών (περιόδου Οκτωβρίου 2020). 

 

ΑΔΑ:67ΔΥ465ΧΘΞ-971, 30/9/2020, Ταξινόμηση αστικών λεωφορείων μισθωμένων 

από το ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. και το ΚΤΕΛ Ν. Θεσσαλονίκης Α.Ε. για την εκτέλεση 

συγκοινωνιακού έργου εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του 

Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., αντίστοιχα. 

 

ΑΔΑ:Ψ3ΕΘ465ΧΘΞ-7ΜΓ, 01/10/2020, Απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου 

ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας. 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

ΑΔΑ:978346ΜΤΛΠ – ΝΩ0, 6/4/2020 , «Παροχή οδηγιών για την αξιοποίηση από 

δημόσιους Φορείς της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Αποδεικτικού 

Φορολογικής Ενημερότητας» μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της 

Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.». 

 

ΑΔΑ:99ΠΥ46ΜΤΛΠ -ΥΟΙ, 10/4/2020 , «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, 

πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών 

και επιχειρήσεων». 

ΑΔΑ:ΩΧΧΟ46ΜΤΛΠ – ΨΧΒ, 13/4/2020, «Οδηγίες ένταξης υπηρεσιών στην Ενιαία 

Ψηφιακή Πύλης (gov.gr)». 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%A38465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A1%CE%A77?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A7%CE%9E%CE%9C465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%97%CE%94%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%95%CE%A6%CE%9A465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A8%CE%9F%CE%A5?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A42%CE%92465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9E71?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%A5%CE%9D465%CE%A7%CE%98%CE%9E-6%CE%A3%CE%93?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A9%CE%91%CE%94465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%95%CE%91%CE%94?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%A4%CE%A5465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A94%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%94%CE%A5465%CE%A7%CE%98%CE%9E-971?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%95%CE%98465%CE%A7%CE%98%CE%9E-7%CE%9C%CE%93?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/978346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A0-%CE%9D%CE%A90?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%A0%CE%A546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A0-%CE%A5%CE%9F%CE%99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A7%CE%A7%CE%9F46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A0-%CE%A8%CE%A7%CE%92?inline=true
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ΑΔΑ:ΩΨΥΡ46ΜΤΛΠ – Π57, 11/5/2020 , «Έναρξη καθολικής εφαρμογής της 

Ψηφιοποίησης της διαδικασίας δήλωσης γέννησης».  

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ,  19/3/2020,  «Παροχή  οδηγιών για τις εισαγωγές και 

εξαγωγές εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των 

γενικότερων μέτρων πρόληψης  της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του 

κορωνοϊού.» 

 

 ΑΔΑ:ΨΥΡ446ΜΠ3Ζ - Ε3Σ,  27/3/2020,  «Παράταση της προθεσμίας υποβολής 

στοιχείων και πληροφοριών της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης , τα οποία 

διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε από ιδιωτικά θεραπευτήρια , σύμφωνα με το άρθρο 15 

του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α')». 

  

 ΑΔΑ:621Μ46ΜΠ3Ζ - 0ΔΞ , 31/3/2020, «Παράταση υποβολής δήλωσης απόδοσης 

παρακρατούμενων φόρων για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων».  

ΑΔΑ:6Β8Ρ46ΜΠ3Ζ – ΝΑΟ,  2/4/2020,  «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». 

ΑΔΑ:ΡΓΥΟ46ΜΠ3Ζ – ΓΜΤ,  6/4/2020, «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 

πρώτου , δεύτερου , τρίτου , τέταρτου , πέμπτου , έκτου , δέκατου , 

εξηκοστού τρίτου και εξηκοστού ένατου της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α' 75) και του άρθρου τριακοστό όγδοο παράγραφος 5 της από 

20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68)».  

ΑΔΑ:ΩΤΒ146ΜΠ3Ζ-ΥΑ3, 6/4/2020,«ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Ν. 4681/2020 (ΦΕΚ 74/Α/2020)». 

ΑΔΑ:Ω80546ΜΠ3Ζ - ΨΞ9, 11/5/2020, «Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της 

ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής».  

ΑΔΑ:ΡΣ4Δ46ΜΠ3Ζ-ΤΓ1, 22/4/2020, «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της με 

αριθμό 39162 ΕΞ 2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικής 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο 

"Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων , λόγω της εμφάνισης 

και διάδοσης του κορωνοϊού COVID - 19».  

ΑΔΑ:Ω2ΑΞ46ΜΠ3Ζ-8Α8,  14/5/2020,  «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη 

φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ, των υπηρεσιών εκπαίδευσης που 

παρέχονται δια ζώσης ή εξ αποστάσεως». 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%A5%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A0-%CE%A057?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%95%CE%A946%CE%9C%CE%A03%CE%96-54%CE%9C?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%A1446%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%953%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/621%CE%9C46%CE%9C%CE%A03%CE%96-0%CE%94%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%928%CE%A146%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9D%CE%91%CE%9F?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%93%CE%A5%CE%9F46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%93%CE%9C%CE%A4?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%92146%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A5%CE%913?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A980546%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A8%CE%9E9?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A34%CE%9446%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A4%CE%931?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%91%CE%9E46%CE%9C%CE%A03%CE%96-8%CE%918?inline=true
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ΑΔΑ:ΨΨΔΘ46ΜΠ3Ζ – ΒΝΞ,  15/5/2020,  «Τροποποίηση της εγκυκλίου Ε . 

2052/22.4.2020  «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμό 39162 ΕΞ 2020 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικής Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο "Αποζημίωση ειδικού 

σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων , λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID - 19». 

ΑΔΑ:6Μ5Φ46ΜΠ3Ζ-ΞΕΨ,  19/5/2020,  «Κοινοποίηςη τησ με αριθμ. πρωτ. 

Α.1110/11-05-2020 (ΦΕΚ 1851 Β΄/15-05- 2020) Απόφασης Του Υφυπουργού 

Οικονομικών με θέμα «Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου 

θερμανσης με μειωμενο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η 

Μαΐου 2020». 

ΑΔΑ:ΩΑΡΧ46ΜΠ3Ζ-ΚΘΡ,  25/5/2020,  «Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας 

φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο κατόπιν άρσης των έκτακτων μέτρων που 

έχουν ληφθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας». 

ΑΔΑ:9ΞΙ446ΜΠ3Ζ-ΖΡΟ,  05/6/2020,  «Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του 

άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που 

προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους 

κατοικία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της κρίσης της πανδημίας COVID-19». 

ΑΔΑ:Ψ4ΕΤ46ΜΠ3Ζ-ΛΕΤ,  05/6/2020,  «Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή 

βεβαίωσης οφειλής από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής ή 

αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

από τον κορωνοϊό –COVID 19». 

ΑΔΑ:Ω0Χ046ΜΠ3Ζ-ΣΟΘ,  10/6/2020,  «Διευκρινίσεις για το χειρισμό των 

αναρτηθέντων στην προσωποποιημένη πληροφόρηση ποσών συμψηφισμού κατά 

25% με άλλες οφειλές σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» του 

άρθρου 3 της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (104 

Α΄)». 

ΑΔΑ:Ω0Χ046ΜΠ3Ζ-ΣΟΘ,  10/6/2020,  «Διευκρινίσεις για το χειρισμό των 

αναρτηθέντων στην προσωποποιημένη πληροφόρηση ποσών συμψηφισμού κατά 

25% με άλλες οφειλές σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» του 

άρθρου 3 της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (104 

Α΄)». 

ΑΔΑ:ΩΕΑΚ46ΜΠ3Ζ-Λ7Ρ,  12/6/2020,  «Παροχή διευκρινίσεων στους 

εντασσόμενους περιγραφικά (χωρίς ΚΑΔ) των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%94%CE%9846%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%92%CE%9D%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C5%CE%A646%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9E%CE%95%CE%A8?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%A1%CE%A746%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9A%CE%98%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%99446%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%96%CE%A1%CE%9F?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%95%CE%A446%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9B%CE%95%CE%A4?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%A7046%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A3%CE%9F%CE%98?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%A7046%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A3%CE%9F%CE%98?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%95%CE%91%CE%9A46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9B7%CE%A1?inline=true
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πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό –

COVID 19». 

ΑΔΑ : 9ΟΒΨ46ΜΠ3Ζ-Ξ9Ε,  15/6/2020,  «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του 

άρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131/14-6-2020 (ΦΕΚ Β΄ 2276) και του άρθρου 7 της ΚΥΑ 

23103/478/14.6.2020 (ΦΕΚ Β’ 2274)». 

ΑΔΑ:ΨΩΡΝ46ΜΠ3Ζ-59Τ,  16/6/2020,  «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 17 των 

λοιπών διατάξεων του ν. 4690/2020 (Α’ 104) σχετικά με τη δωρεάν διάθεση 

αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας». 

ΑΔΑ:ΨΨΕΧ46ΜΠ3Ζ-6Φ1,  19/6/2020,  «Παράταση της προθεσμίας υποβολής της 

«Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) Απόφασης του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.». 

ΑΔΑ:6ΟΖ246ΜΠ3Ζ-2ΚΜ,  01/7/2020,  «Συμπλήρωση της εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 

Ε.2050/16.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ) με θέμα την παροχή οδηγιών, στο 

πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών». 

ΑΔΑ:9ΞΓΣ46ΜΠ3Ζ-Ζ48,  14/7/2020,  «Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της 

ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ 

ΓΔΟΥ 163 (Β’ 2787/10.07.2020)». 

ΑΔΑ:6ΓΘΔ46ΜΠ3Ζ-ΙΝΖ,  20/7/2020,  «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ». 

ΑΔΑ:ΩΖΒΞ46ΜΠ3Ζ-ΣΗΞ,  22/7/2020,  «Εφαρμογή των διατάξεων περί 

φορολογικής κατοικίας και μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με τον ν.4172/2013 

(«Κ.Φ.Ε.») και τους κανόνες των Συμβάσεων Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και 

Κεφαλαίου («Σ.Α.Δ.Φ.»), και αντιμετώπιση ζητημάτων διασυνοριακών εργαζομένων 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ., στο πλαίσιο της κρίσης που προκλήθηκε 

λόγω της πανδημίας COVID-19». 

ΑΔΑ:6ΚΗΛ46ΜΠ3Ζ-1ΗΚ,  27/7/2020,  «Τροποποίηση της Ε.2033/19-03-2020 

(ΑΔΑ:ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ) ΄΄Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και την εξαγωγή 

εμπορευμάτων με σκοπό την διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων 

μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού΄΄.» 

ΑΔΑ:6ΡΑΓ46ΜΠ3Ζ-ΘΕΚ,  27/7/2020,  «Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

2020/592 και των Κ.Τ.Α. υπ΄ αριθ. 1723/179088/03- 07-2020 (Β΄2764), 

1869/191097/14-07-2020 (Β΄2883) και 1893/193770/15-07-2020 (Β΄2950) για την 

απόσταξη οίνων λόγω κρίσης». 

ΑΔΑ:Ω02Ζ46ΜΠ3Ζ-ΚΒΚ , 31/7/2020,  «Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 

2020/1101 της Επιτροπής για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά 

με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%92%CE%A846%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9E9%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%A1%CE%9D46%CE%9C%CE%A03%CE%96-59%CE%A4?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%95%CE%A746%CE%9C%CE%A03%CE%96-6%CE%A61?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%96246%CE%9C%CE%A03%CE%96-2%CE%9A%CE%9C?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%93%CE%A346%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9648?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%98%CE%9446%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%99%CE%9D%CE%96?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%92%CE%9E46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A3%CE%97%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%97%CE%9B46%CE%9C%CE%A03%CE%96-1%CE%97%CE%9A?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%91%CE%9346%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%98%CE%95%CE%9A?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A902%CE%9646%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9A%CE%92%CE%9A?inline=true
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οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των 

επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- 

Παράταση προθεσμίας». 

ΑΔΑ:Ω9ΑΠ46ΜΠ3Ζ-Ι9Β , 31/7/2020,  «Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α.1165/14.07.2020 

απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή 

παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες 

φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές 

επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή». 

ΑΔΑ:ΩΞΡΜ46ΜΠ3Ζ-Χ7Ρ , 07/8/2020,  «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 64 

και 65 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148 ‘Α/31.07.2020) - Ενσωμάτωση οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 

2019/475 του συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 

2008/118/ΕΚ όσον αφορά τη συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ' Ιτάλια 

και των ιταλικών υδάτων της λίμνης του Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της 

Ένωσης και στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της οδηγίας 2008/118/ΕΚ». 

ΑΔΑ:ΩΘΓΖ46ΜΠ3Ζ-1ΧΨ , 11/8/2020,  «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 

6, 7 , 14 παράγραφος 2, και του άρθρου 96 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148) για 

θέματα φορολογίας κεφαλαίου». 

ΑΔΑ:ΩΣΙΔ46ΜΠ3Ζ-6ΔΒ , 12/8/2020,  «Κοινοποίηση διατάξεων του τρίτου άρθρου 

«Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 10ης Αυγούστου 2020 (Α’ 157)». 

ΑΔΑ:Ω3ΙΒ46ΜΠ3Ζ-3ΔΨ , 27/8/2020,  «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 

του ν. 4690/2020 (Α΄ 104 ) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19 και άλλες επείγουσες 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» και παροχή οδηγιών για την 

ενιαία εφαρμογή τους.». 

ΑΔΑ:98Υ346ΜΠ3Ζ-ΥΔ3, 25/9/2020, «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών 

αναφορικά με την χρήση του υπερμειωμένου συντελεστή ΥΠΑ στις μάσκες 

προστασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

και την προστασία από αυτόν». 

ΑΔΑ:6Ξ0Σ46ΜΠ3Ζ-ΠΞΑ, 02/10/2020, «Παρέχονται οδηγίες αναφορικά με το 

καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)». 

ΑΔΑ:ΨΨΕΘ46ΜΠ3Ζ-Η55, 02/10/2020, «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 

του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α΄ 186) σχετικά με την καταβολή δόσεων του Ενιαίου Φόρου 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2020.» 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%91%CE%A046%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%999%CE%92?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%A1%CE%9C46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A77%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%93%CE%9646%CE%9C%CE%A03%CE%96-1%CE%A7%CE%A8?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%9446%CE%9C%CE%A03%CE%96-6%CE%94%CE%92?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%99%CE%9246%CE%9C%CE%A03%CE%96-3%CE%94%CE%A8?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/98%CE%A5346%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A5%CE%943?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E0%CE%A346%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A0%CE%9E%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%95%CE%9846%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9755?inline=true
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ΑΔΑ:6ΣΔΨ46ΜΠ3Ζ-9ΛΡ, 15/10/2020, «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 10 

του ν.4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών 

συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊου 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ 186Α’, 29.09.2020) 

ΑΔΑ:ΩΚ8Γ46ΜΠ3Ζ-04Ι, 20/10/2020, «Καταχώρηση της αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 για το φορολογικό έτος 2019» 

ΑΔΑ:6ΔΔΥ46ΜΠ3Ζ-ΑΟ5, 03/11/2020, «Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 12 του 

ν. 4728/2020 (Α΄ 186)» 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

(ΕΦΚΑ) 

ΑΔΑ:ΩΡΙΠ465ΧΠΙ-Φ9Σ, 31/3/2020, «Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε 

επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) 

από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και στους εργαζομένους 

αυτών». 

ΑΔΑ:Ρ98Φ465ΧΠΙ-7ΓΚ, 31/3/2020, «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της 

από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». 

ΑΔΑ:ΨΞ42465ΧΠΙ-ΝΔΚ, 03/4/2020, «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα 

οδηγών ταξί, έτους 2020». 

ΑΔΑ:Ω9ΕΝ465ΧΠΙ-ΒΙ5, 08/4/2020, «Σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές επί του 

ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 4 της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». 

ΑΔΑ:Ψ9ΙΨ465ΧΠΙ-9ΛΕ, 14/4/2020, «Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών 

Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για Ελεύθερους Επαγγελματίες και 

Αυτοαπασχολούμενους». 

ΑΔΑ:6Ξ46465ΧΠΙ-ΜΨ0, 23/4/2020, «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 της 

από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84)». 

ΑΔΑ:Ω0ΣΒ465ΧΠΙ-5Φ1, 27/5/2020, «Παράταση καταβολής των τρεχουσών 

ασφαλιστικών εισφορών 04/2020 επιχειρήσεων που πλήττονται και του 03/2020 και 

04/2020 των επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες». 

ΑΔΑ:Ω65Π465ΧΠΙ-ΣΞ8, 12/6/2020, «Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε 

επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) 

από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού». 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%94%CE%A846%CE%9C%CE%A03%CE%96-9%CE%9B%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A8%CE%9346%CE%9C%CE%A03%CE%96-04%CE%99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%94%CE%A546%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%91%CE%9F5?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%A0465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%A69%CE%A3?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A198%CE%A6465%CE%A7%CE%A0%CE%99-7%CE%93%CE%9A?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E42465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%9D%CE%94%CE%9A?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%95%CE%9D465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%92%CE%995?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%99%CE%A8465%CE%A7%CE%A0%CE%99-9%CE%9B%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E46465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%9C%CE%A80?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%A3%CE%92465%CE%A7%CE%A0%CE%99-5%CE%A61?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A965%CE%A0465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%A3%CE%9E8?inline=true
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ΑΔΑ:ΩΓ75465ΧΠΙ-ΚΕΛ, 12/6/2020, «Α.Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο 

νοσοκομειακές δραστηριότητες Κοινοποίηση των διατάξεων του πέμπτου άρθρου της 

από 1/5/20 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020. Β. 

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους 

οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 

και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4690/2020». 

ΑΔΑ:ΨΣΠ0465ΧΠΙ-Ρ9Ω, 16/6/2020, «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 

που απασχολούνται στο ∆ημόσιο Τομέα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 του 

Ν.4670/2020». 

ΑΔΑ:Ω1ΜΦ465ΧΠΙ-Δ4Α, 08/7/2020, «Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών 

εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση 

σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020». 

ΑΔΑ:6564465ΧΠΙ-Α0Β, 31/7/2020, «Παράταση μέχρι 31/08/2020 της προθεσμίας 

ηλεκτρονικής υποβολής των Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020 και καταβολής των ασφαλιστικών 

εισφορών της ίδιας μισθολογικής περιόδου για : α) εργαζόμενους ενταχθέντες τον 

μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, β) εποχικά εργαζόμενους με 

δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας 

τους τον Ιούνιο 2020 και γ) εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, 

οι οποίοι επαναπροσλήφθησαν με μερική απασχόληση τον Ιούνιο 2020 από 

εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου». 

ΑΔΑ:ΨΣΤΕ46ΜΑΠΣ-Ρ14, 28/8/2020, «Παράταση μέχρι 18/09/2020: α) της 

ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου και Ιουλίου 2020 και καταβολής των 

αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, 

ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικούς εργαζόμενους με 

δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης. β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου 2020 

και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους 

επιχειρήσεωνεργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους 

κλάδους των αεροπορικών μεταφορών του άρθρου 123, παρ. 1 και 3 του 

Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄148) μη ενταγμένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 

ΑΔΑ:ΨΔΛΧ46ΜΑΠΣ-ΡΥ1, 18/9/2020, «Προσδιορισμός των ασφαλιστικών 

εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης: • του Μηχανισμού 

ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», • των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης 

εποχικά εργαζομένων, με ή χωρίς, δικαίωμα επαναπρόσληψης & • των επιπρόσθετων 

μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή 

τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, 

ενταγμένων ή μη, στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 

ΑΔΑ:Ω8ΟΘ46ΜΑΠΣ-ΟΘΝ, 29/9/2020, «Παράταση μέχρι 09/10/2020: α) της 

ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής 

των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-

εργοδοτών, ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικούς εργαζόμενους 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9375465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%9A%CE%95%CE%9B?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%A00465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%A19%CE%A9?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%9C%CE%A6465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%944%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6564465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%910%CE%92?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%A4%CE%9546%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A114?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%9B%CE%A746%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A1%CE%A51?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%9F%CE%9846%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%9F%CE%98%CE%9D?inline=true
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με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης. β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου 

και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για 

εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή 

τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών του άρθρου 

123, του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄148) ενταγμένων ή μη στο Μηχανισμό ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ.». 

ΑΔΑ:ΨΡΜΦ46ΜΑΠΣ-5ΧΥ, 02/10/2020, «Νέα παράταση μέχρι 30/04/2021 της 

προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης 

Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020.». 

 

 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%9C%CE%A646%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-5%CE%A7%CE%A5?inline=true

