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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 1.170 αριθμημένα νομοθετήματα που
δημοσιεύθηκαν από την 25.2.2020 (ημερομηνία έκδοσης της πρώτης Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης κορωνοϊού»), μέχρι και την 12.3.2021 (με το ΦΕΚ Α΄ 38). 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 δεκατρείς συνεχόμενους τόμους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI,
VII, VIII, ΙΧ, Χ, ΧΙ, ΧΙΙ και ΧΙΙΙ 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 12.3.2021 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 12.3.2021. 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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181. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 350 της
14/15.4.2020 «Διαδικασία πληρωμών της υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 286/02.04.2020
πρόσκλησης 2/2020, ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ» (Β΄ 1418)
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α΄/22.04.2005).
2) Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
3) Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4) Του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5) Του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α΄/06-11-2017) που αφορά στον οργανισμό του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει.
6) Τους Κανονισμούς αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβούλιου.
7) Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ
Α΄265/23.12.2014) όπως ισχύει.
8) Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως ισχύουν.
9) Του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
163/Α΄/21.09.2010), όπως ισχύει.
10) Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις.» (ΦΕΚ 193/ Α΄/17.09.2013) όπως ισχύει.
11) Του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α΄79/09.04.2012) και
των Οδηγιών Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».
12) Του ν. 146/1914 «Περί αθεμίτου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 21/Α΄/27.01.1914).
13) Του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α΄/16.11.1994).
14) Του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/12.06.2018).
15) Του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων
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έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».
16) Του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α΄/29.08.2019) «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».
17) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(ΦΕΚ 133/Α΄/07.08.2019).
18) Της με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β΄/31-12-2018)
υπουργικής απόφασης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/
1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521 Β΄) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 Β΄) 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”».
19) Τη με αρ. Δ1.33086/11345/31-07-2019 (Β΄ 3082) υπουργική απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Συντομογραφία τίτλου
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».
20) Της με αριθ. 83071/ΕΥΘΥ/781 (ΦΕΚ 2643/Β΄/ 25-08-2016) κοινής υπουργικής
απόφασης που αφορά στη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας/ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
21) Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/ Α΄/14.03.2020) με τίτλο:
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 και ιδίως του άρθρου δέκατου ένατου: «Έκτακτη εφαρμογή
μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων».
22) Του νόμου 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α΄/2020).
23) 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». (ΦΕΚ 68 Α΄).
24) Της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». (ΦΕΚ
Α΄ 75).
25) Του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
26) Του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
27) Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Υποχρεωτικής Εφαρμογής όταν η Υλοποίηση των
Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται με τη μέθοδο της Τηλεκατάρτισης (E-Learning).
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28) Την αριθμ. πρωτ. 14011/245/2.4.2020 Εγκύκλιο Τηλεκατάρτισης της Διεύθυνσης
Ένταξης στην Εργασία του ΥΠΕΚΥΠ.
29) Την εγγραφή του έργου «Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για
επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς
επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο
Οικονομικών» στη ΣΑΕ Ε034 και κωδικό 50548764 και ΣΑΕ 2020ΣΕ03400001.
30) Τη με αρ. πρωτ. 286/02-04-2020 Πρόσκληση (αρ. 2/2020 – ΑΔΑ:ΨΣ2246ΜΤΛΚΞΙΩ) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: «Ειδικό Πρόγραμμα
τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19
που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει ΚΑΔ
οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ.
286/2.4.2020 για τη συμμετοχή στη δράση: «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με
πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον covid-19 που εντάσσονται στους
6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το
Υπουργείο Οικονομικών» (Αριθμός πρόσκλησης 2/2020).
Άρθρο 2
Τον καθορισμό της διαδικασίας πληρωμής των ωφελουμένων (ομάδα στόχου) και
των παρόχων κατάρτισης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.
286/2.4.2020 για τη συμμετοχή στη δράση «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με
πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον covid-19 που εντάσσονται στους
6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το
Υπουργείο Οικονομικών» ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ.
1. Οι πληρωμές των ωφελουμένων και των παρόχων κατάρτισης γίνονται με τη
διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 12 της παραπάνω πρόσκλησης.
2. α) Όροι και διαδικασία Πληρωμής Ωφελουμένων
Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:
Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι αξίας 600 € (100 ώρες x 6 € ανά ώρα κατάρτισης) και
καταβάλλεται σε δύο δόσεις ως ακολούθως:
Α. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, καταβάλλεται
προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 400 €.
Όσες
επιταγές
κατάρτισης
ενεργοποιήθηκαν
μέσω
της
εφαρμογής
www.elearning.yeka.gr έως και 12/4/2020 και ώρα 23:59, θα πληρωθούν από 16 έως
την 17/4/2020.
Όσες
επιταγές
κατάρτισης
ενεργοποιηθούν
μέσω
της
εφαρμογής
www.elearning.yeka.gr από 13/4/2020 έως 16/4/2020, θα πληρωθούν από 24 έως την
27/4/2020.
Όσες
επιταγές
κατάρτισης
ενεργοποιηθούν
μέσω
της
εφαρμογής
www.elearning.yeka.gr από 17/4/2020 έως 25/4/2020, θα πληρωθούν από 4 έως την
7/5/2020.
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Β. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, καταβάλλεται η δεύτερη
δόση του εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 200 €, ως εξής:
Για όσους ωφελούμενους αναρτηθούν από τον πάροχο κατάρτισης στην εφαρμογή
www.elearning.yeka.gr τα απαιτούμενα αποδεικτικά υλοποίησης φυσικού
αντικειμένου από 4/5/2020 έως 10/5/2020, οι αντίστοιχες πληρωμές θα
πραγματοποιηθούν από 15 έως 19/5/2020.
Για όσους ωφελούμενους αναρτηθούν από τον πάροχο κατάρτισης στην εφαρμογή
www.elearning.yeka.gr τα απαιτούμενα αποδεικτικά υλοποίησης φυσικού
αντικειμένου από 1/6/2020 έως 5/6/2020, οι αντίστοιχες πληρωμές θα
πραγματοποιηθούν από 15 έως την 18/6/2020.
Το επίδομα θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος
έχει δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο με ευθύνη του και στην οποία
θα πρέπει να αναφέρεται ως δικαιούχος. Το επίδομα κατάρτισης είναι αφορολόγητο,
ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.
Οι ωφελούμενοι ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ και
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πέρα του ποσού που θα πιστωθεί
στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
β). Όροι και διαδικασία πληρωμής Παρόχων κατάρτισης
Η καταβολή στους παρόχους κατάρτισης του αντιτίμου των επιταγών κατάρτισης για
τις υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης γίνεται ως εξής:
Το ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή κάθε επιταγής κατάρτισης είναι έως 470 €
(420 € για την κατάρτιση και έως 50 € για την πιστοποίηση), το οποίο καταβάλλεται
σε τρεις δόσεις ως εξής:
1. Ποσό ύψους 20 € ανά ωφελούμενο καταβάλλεται με την ενεργοποίηση της
επιταγής κατάρτισης (α΄ δόση).
2. Ποσό ύψους 400 € ανά ωφελούμενο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του
προγράμματος κατάρτισης. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν ολοκληρώσει το
πρόγραμμα κατάρτισης, το ποσό της αμοιβής του παρόχου μειώνεται αναλογικά ως
προς τις ώρες που δεν υλοποιήθηκαν (β΄ δόση).
3. Ποσό ύψους έως 50 € ανά ωφελούμενο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας πιστοποίησης (γ΄ δόση).
Προκειμένου ο πάροχος κατάρτισης να εισπράξει το ποσό που αντιστοιχεί στις
ανωτέρω πληρωμές κάθε επιταγής κατάρτισης, θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΥ ΕΔ
ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, μέσω ηλεκτρονικής ανάρτησης στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
(https://elearning.yeka.gr) τα εξής:
1ον) με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης:
• Aντίγραφο του παραστατικού απόδειξης υπηρεσιών στον ωφελούμενο.
• Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης
(σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ
αμφότερες κατά την ημερομηνία υποβολής.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αναρτηθούν μέσω της εφαρμογής
www.elearning.yeka.gr από 27/4/2020 έως και 2/5/2020 και θα πληρωθούν από 11 έως
την 13/5/2020.
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2ον) με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης
Α. Τα απολογιστικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της κατάρτισης:
• Καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων (reports από την Ο.Σ.Τ.Κ.) παρακολούθησης
ανά καταρτιζόμενο.
• Καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων (reports από την Ο.Σ.Τ.Κ.) παρακολούθησης
για κάθε αντικείμενο κατάρτισης, ήτοι συγκεντρωτική κατάσταση ανά αντικείμενο
κατάρτισης και ωφελούμενους που το παρακολούθησαν.
• Οι Βεβαιώσεις Επιτυχούς Παρακολούθησης Προγράμματος Επαγγελματικής
Κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα.
• Απογραφικά στοιχεία εισόδου αναρτημένα στην
(https://elearning.yeka.gr), πριν αποστείλει τα ανωτέρω.

ειδική

ιστοσελίδα

• Απογραφικά στοιχεία εξόδου για όσους ωφελούμενους διέκοψαν το πρόγραμμα, και
για όσους ωφελούμενους ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αλλά δεν επιθυμούν να
συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης, αναρτημένα στην ειδική ιστοσελίδα
(https://elearning.yeka.gr), πριν αποστείλει τα ανωτέρω.
Β. Αποδεικτικά καταβολής της αμοιβής του επόπτη τηλεκατάρτισης.
Γ. Aντίγραφο των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.
Δ. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής
Διοίκησης (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ασφαλιστική ενημερότητα, σε
ισχύ αμφότερες κατά την ημερομηνία υποβολής.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να αναρτηθούν στην εφαρμογή
www.elearning.yeka.gr από 4/5/2020 έως 4/6/2020, και οι αντίστοιχες πληρωμές θα
πραγματοποιηθούν από 15/5/2020 έως την 11/6/2020.
3ον) με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης
Α. Τα απολογιστικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της
διαδικασίας πιστοποίησης:
• Συγκεντρωτικό excel υλοποίησης φυσικού αντικειμένου πιστοποίησης (ημερ/νίες
εξετάσεων – επανεξετάσεων, συμμετοχή ωφελούμενων, αποτέλεσμα πιστοποίησης).
• Ανά ωφελούμενο: τις Βεβαιώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον
φορέα πιστοποίησης (ακριβή αντίγραφα), καθώς και τις Βεβαιώσεις επάρκειας
δεξιοτήτων που πιστοποιήθηκαν από τον φορέα πιστοποίησης (ακριβή αντίγραφα).
• Απογραφικά στοιχεία εξόδου για όσους ωφελούμενους συμμετείχαν στη διαδικασία
πιστοποίησης αναρτημένα στην ειδική ιστοσελίδα (https://elearning.yeka. gr), πριν
αποστείλει τα ανωτέρω.
Β. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής
Διοίκησης (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ασφαλιστική ενημερότητα, σε
ισχύ αμφότερες κατά την ημερομηνία υποβολής.
Γ. Ακριβές αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης του φορέα πιστοποίησης.
Δ. Aντίγραφο (από τον πάροχο) των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών προς τους
ωφελούμενους.
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Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να αναρτηθούν στην εφαρμογή
www.elearning.yeka.gr από 10/6/2020 έως 30/6/2020, και οι αντίστοιχες πληρωμές θα
πραγματοποιηθούν από την 17/6/2020 έως 7/7/2020.
Σε περίπτωση που πρέπει οι πάροχοι να αποστείλουν συμπληρωματικά στοιχεία,
ενημερώνονται από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ και υποχρεούνται να τα
προσκομίσουν στην υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων εκτελεί την πληρωμή, καταβάλλοντας το σχετικό ποσό στον
τραπεζικό λογαριασμό του παρόχου κατάρτισης.
Η αμοιβή των παρόχων κατάρτισης θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που
έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» τους στη δράση.
Οι πάροχοι κατάρτισης ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ
ΥΠΕΚΥΠ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πέραν του ποσού
που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Οι πληρωμές των παρόχων κατάρτισης θα αναστέλλονται, καθ' όσον χρόνο δεν έχουν
χορηγηθεί οι σχετικές πιστώσεις.
Για την πληρωμή της α΄ δόσης των παρόχων κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί τυχαίος
δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος επί των αντιγράφων παραστατικών απόδειξης
υπηρεσιών του παρόχου σε έκαστο ωφελούμενο.
Για την πληρωμή της β΄ και γ΄ δόσης των παρόχων κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί
καθολικός διοικητικός έλεγχος των παραστατικών.
3. Η πληρωμή γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω
του ΠΔΕ στο οποίο έχει ενταχθεί το παραπάνω έργο στη ΣΑΕ 034 και με ενάριθμο
κωδικό 2020 ΣΕ03400001.
4. Από την ημερομηνία πληρωμής των παρόχων κατάρτισης της β΄ δόσης από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και πάντως εντός δέκα εργασίμων
ημερών, οι πάροχοι κατάρτισης πρέπει να έχουν αναρτήσει στην εφαρμογή
www.elearning.yeka.gr το αποδεικτικό εξόφλησης (extrait Τραπέζης) του παρόχου
Ο.Σ.Τ.Κ. Σε περίπτωση που έως την ανωτέρω ημερομηνία δεν έχει υποβληθεί το
παραπάνω αποδεικτικό τότε το ποσό που αντιστοιχεί βάσει σύμβασης μεταξύ παρόχου
κατάρτισης και παρόχου Ο.Σ.Τ.Κ. αναλογικά με τις ώρες χρήσης του Ο.Σ.Τ.Κ
αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Άρθρο 3
1. Από την εφαρμογή www.elearning.yeka.gr, εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή
αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον
αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο
τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους. Η
ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής διαβιβάζεται στα Πιστωτικά Ιδρύματα.
Επίσης διαβιβάζεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ και στη Δ/νση
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που
περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής
ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω
καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και
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Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
ΥΠΕΚΥΠ.
2. Η πληρωμή πραγματοποιείται από τον Υπόλογο / Υπεύθυνο Λογαριασμού που έχει
ορισθεί μέσω του συστήματος e-pde με εντολή μεταφοράς απευθείας στο ΙΒΑΝ της
κάθε Τράπεζας χωρίς υπόλογο, προκειμένου στη συνέχεια να πιστωθούν οι
λογαριασμοί των δικαιούχων, με χρέωση του Έργου.
Άρθρο 4
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα
φυσικά ή νομικά 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.
Άρθρο 5
Εποπτεία και Έλεγχος
1) Η εποπτεία και ο έλεγχος για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων της
παρούσας, την αξιοπιστία των πληροφοριών και στοιχείων που δηλώνονται και εν γένει
για την υλοποίηση της δράσης, διενεργείται από τον δικαιούχο και τις αρμόδιες αρχές,
κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4314/2014.
2) Έλεγχος ασκείται και από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ελληνικού Δημοσίου
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό
πλαίσιο.
Άρθρο 6
Υπεύθυνος για την πληρότητα, νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών είναι η
Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ.
Άρθρο 7
Τελικές Διατάξεις
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------
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182. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25305 της
14/15.4.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το
εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, έως και τις 15.5.2020 και ώρα 15.00» (Β΄ 1421)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. δ΄ της παρ. 2 και της περ. β΄ της παρ. 4 αυτού,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
3. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151).
4. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την υπ΄ αριθμ. 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 COVID19» (Β΄ 860).
7. Την από 14.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
8. Τα επιδημιολογικά δεδομένα της εμφάνισης κρουσμάτων κορωνοϊού σε χώρες του
εξωτερικού, καθώς και της εξακολουθούμενης συνδρομής επιτακτικών λόγων
δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαίο τον εκ νέου περιορισμό συνδέσεων με
το εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19.
9. Την υπ΄ αριθμ. Β1α/οικ. 25131/14.4.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών
και οδικών συνδέσεων με την Αλβανία για προληπτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια
και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική επικράτεια από την Αλβανία.
Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει:
α) Έλληνες πολίτες, κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενούς, κατόχους
άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη
διαμονή τους στην Ελλάδα,
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β) τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων,
γ) τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.
2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών
συνδέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία για προληπτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια
και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική επικράτεια από τη Βόρεια
Μακεδονία. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει:
α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την
κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.
β) τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων.
3. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων
με την Ιταλία, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την
περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια. Ο προσωρινός
περιορισμός της θαλάσσιας σύνδεσης δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων
με φορτηγά πλοία και φορτηγά οχήματα.
4. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών συνδέσεων με την Ισπανία
για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση
του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια.
5. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω του κατάπλου επαγγελματικών πλοίων
θαλάσσιας αναψυχής (όπως κρουαζιερόπλοιων και ημερόπλοιων αναψυχής),
ανεξαρτήτως σημαίας, σε λιμάνια, τουριστικά λιμάνια του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και
λιμενικές εγκαταστάσεις / υποδομές της χώρας και της με οποιονδήποτε τρόπο
αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη αυτά για προληπτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια.
6. Οι απαγορεύσεις της παρούσας ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 15.4.2020
και ώρα 15:00 έως και 15.5.2020 και ώρα 15:00.
Άρθρο Δεύτερο
1. Σε κάθε περίπτωση, σε πρόσωπα που προέρχονται από τις χώρες του πρώτου
άρθρου και εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας, είναι δυνατόν να
εφαρμόζονται τα μέτρα των περιπτώσεων (β), (γ) και (ε) της παρ. 2 του άρθρου πρώτου
της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος
επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις χώρες του πρώτου άρθρου.
-----------.-----------
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183. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ.
οικ. 7330/2020 της 7/15.4.2020 «Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων
Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθεσμιών που συνδέονται με τη
διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας
α΄ και β΄ βαθμού» (Β΄ 1426)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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» 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 (Α΄42) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 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».
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. 5/2020 «Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργού» (Α΄ 5).
ζ) Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).
η) Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10).
θ) Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).
ι) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
ια) Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄
149), όπως ισχύει.
ιβ) Της με αρ. πρωτ. 632/13.3.2020 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Μεταναστευτικής Πολιτικής «Αναστολή της υπηρεσίας υποδοχής και εξυπηρέτησης
κοινού».
ιγ) Της με αριθμό 12687/2020 (Β΄939) 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)».
ιδ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
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1. «Την παράταση ισχύος για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης,
κάθε άδειας διαμονής και κάθε δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, τα οποία
εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 24 και 70 του
ν. 4636/2019, αντίστοιχα και τα οποία λήγουν από την έναρξη ισχύος του μέτρου
αναστολής υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο
εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 της από 11.3.2020 (Α΄ 55) Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής, εκδοθεισών, κοινών αποφάσεων
των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, και έως την 31η
Μαΐου 2020.».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. ΤΤ 9028/2020 της 12/15.5.2020 «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). Με την δε παρ. 2 της ίδιας
απ. Ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, η αριθμ. 7330/07.04.2020 απόφαση 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), ισχύει ως έχει».
2. Την αναστολή των καθοριζόμενων με τις διατάξεις του Μέρους Τρίτου του ν.
4636/2019 (Α΄169) διαδικαστικών προθεσμιών που συνδέονται με τις διαδικασίες για
την παραλαβή, εξέταση, χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας από τις Αρμόδιες Αρχές Παραλαβής και Εξέτασης του άρθρου 63, καθ΄
όλη την διάρκεια ισχύος της κατά τα ανωτέρω αναστολής υποδοχής και εξυπηρέτησης
κοινού.
3. Την αναστολή των προθεσμιών για την κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 92 και 95 του ν. 4636/2019 και εφόσον οι εν
λόγω προθεσμίες δεν είχαν παρέλθει κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ, κατά τα
ανωτέρω, του έκτακτου μέτρου της αναστολής υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού.
4. Την αναστολή της καθοριζόμενης με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 113 του
ν. 4636/2019, εξάμηνης προθεσμίας, καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος, κατά τα ανωτέρω,
του έκτακτου μέτρου της αναστολής υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού.
----------.---------184. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ.
2252.1.1/23305/2020 της 14/15.4.2020 «Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου της 30/03/2020 (Α΄ 75)» (Β΄ 1426)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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α) Της παρ.3 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους IB της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75).
β) Του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄76) και ιδίως της περ. η΄ της παρ.
2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού.
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), όπως ισχύει.
δ) Του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄145), όπως ισχύει.
ε) Τα άρθρα 20,23,56,78,79,80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
Διαχείρισης και εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις». (Α΄143)
στ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως
ισχύει.
ζ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
η) Του π.δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26).
θ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ι) Την αριθμ. 47/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100).
ια) Την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
2. Την Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/20.03.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας
του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα
«Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου
πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής
και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια προς περιορισμό
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 21.03.2020 και
ώρα 06:00 έως και 21.04.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 944), όπως ισχύει.
3. Το αριθμ. 2812.2/22195/2020/08.04.2020 εισηγητικό σημείωμα του ΥΝΑΝΠ/
ΓΔΟΥ σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη 15.000.000 ευρώ σε βάρος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι
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1. Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι πλοιοκτήτες πλοιοκτήτριες εταιρείες που
συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού
δεύτερου της ΠΝΠ της 30.03.2020 «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), σύμφωνα με τη
διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του
ως άνω άρθρου.
Άρθρο 2
Ύψος χρηματοδότησης
Το ύψος χρηματοδότησης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου
εξηκοστού δεύτερου της ΠΝΠ της 30.03.2020 «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), ορίζεται έως
του ποσού των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ και καλύπτεται από
πόρους του εθνικού ή/και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------185. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.
5208 Διεκπ. 3672 της 15/15.4.2020 «Αναστολή, παράταση προθεσμιών και άλλες
διατάξεις που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις έργων αρμοδιότητας της Βουλής
των Ελλήνων για το χρονικό διάστημα από 15.4.2020 έως και 31.5.2020, προς
περιορισμό της περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1429)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Συντάγματος,
2) τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό
- ΦΕΚ 106/Α΄/1987), όπως ισχύει,
3) τις διατάξεις των άρθρων 1, 97, 147-149, 98Α, 98Β, 164ΣΤ, καθώς και τα υπ΄ αριθ.
8 και 9 Παραρτήματα [8. Ειδικός Κανονισμός της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων (Υ.Ε.Ε.Π.) της Βουλής των Ελλήνων και 9. Ειδικός Κανονισμός της
Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων (Υ.Δ.Ε.Λ.Π.)] του
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ - ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει,
4) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (εφαρμοζομένου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον
Κανονισμό της Βουλής - Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει,
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5) την 1130/801/22.1.2018 (ΦΕΚ 48/Υ.Ο.Δ.Δ./31.1.2018) απόφαση του Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων «Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών και καθορισμός του ύψους της μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου
αυτής και του αναπληρωτή του», όπως τροποποιήθηκε με τις 2629/7920/9.10.2018
(ΦΕΚ 611/Υ.Ο.Δ.Δ./22.10.2018), 2162/1102/6.2.2019 (ΦΕΚ 77/Υ.Ο.Δ.Δ./18.2.2019),
4552/2305/15.3.2019 (ΦΕΚ 164/Υ.Ο.Δ.Δ./29.3.2019) αποφάσεις του Προέδρου της
Βουλής των Ελλήνων και ισχύει,
6) την 4553/2306/15.3.2019 (ΦΕΚ 1051/Β΄/29.3.2019) απόφαση του Προέδρου της
Βουλής των Ελλήνων «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής και Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής των Ελλήνων άρθρο 149 παρ. 3 του
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄- ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως ισχύει», όπως
τροποποιήθηκε με τις 7916/4380/24.5.2019 (ΦΕΚ 2187/Β΄/7.6.2019) και
4554/3188/12.3.2020 (ΦΕΚ 1002/Β΄/24.3.2020) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων και ισχύει,
7) τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/Α΄/25.2.2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76),
8) τις διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ
64/Α΄/14.3.2020)», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
9) τις διατάξεις του εξηκοστού άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α΄/20.3.2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α΄ 83),
10) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής των Ελλήνων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στις περιπτώσεις δημοσίευσης, μέχρι και τις 15.4.2020, προκήρυξης διαγωνισμών της
Βουλής των Ελλήνων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις έργων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό
της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει, παρατείνεται η καταληκτική
ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών κατά τριάντα (30) ημέρες. Σε
περίπτωση που η νέα ημερομηνία υποβολής των προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής
κ.ο.κ. συμπίπτει με εξαιρετέα ημέρα ή αργία, η ημερομηνία αυτή μεταφέρεται για την
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Άρθρο 2
Αναστέλλεται, κατά το χρονικό διάστημα από τις 15.4.2020 έως και 31.5.2020, κάθε
προθεσμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των
δημοσίων συμβάσεων έργων, όπως κατά περίπτωση ισχύει, με αναθέτουσα αρχή τη
Βουλή των Ελλήνων, είτε οι προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ των υποψηφίων/
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αναδόχων, είτε υπέρ της Αναθέτουσας/Προϊσταμένης/ Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που έχουν αρχίσει πριν τις 15.4.2020
συνεχίζονται και εκπνέουν μετά τις 31.5.2020.
Άρθρο 3
Όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων
αρμοδιότητας της Βουλής των Ελλήνων, που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την έκδοση
της παρούσας και στις οποίες εφαρμόζεται τόσο το ισχύον, όσο και το προϊσχύσαν
νομικό πλαίσιο, είτε αυτές έχουν τεθεί υπέρ των υποψηφίων/αναδόχων, είτε υπέρ της
Αναθέτουσας/Προϊσταμένης/ Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας παρατείνονται, κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες.
----------.---------186. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25426 της
15/15.4.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό
διάστημα από 15.4.2020 έως και 24.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1431)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. 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΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020 κοινή απόφαση των υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με τίτλο «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας
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και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν.
4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως
και τις 30.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1210).
10. Την από 15.4.2020 αναφορά του Τμήματος Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας σχετικά με τη μη τήρηση των οριζομένων στην υπ΄ αριθμ.
ΔΙα/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1210) για την λειτουργία
της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας.
14. Την από 15.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
15. Την υπ΄ αριθμ. Β2α/οικ.25423/15.4.2020 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 της κάτωθι υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του
άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) για το χρονικό διάστημα από 15.4.2020 έως και
24.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
15.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 και ως εξής:
Λαϊκή αγορά Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας, με φορέα λειτουργίας αυτής τον
οικείο Δήμο, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων
όρων στην υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
1210), σύμφωνα με την από 15.4.2020 αναφορά του Τμήματος Εμπορίου της Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας.
----------.---------187. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ) Αριθμ. απόφ. 2
της
16.3/16.4.2020 «Συμπλήρωση απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας και
εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής,
υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Διοίκησης αορίστου χρόνου και
ορισμένου χρόνου για το έτος 2020 κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 20 του
ν. 4675/2020» (Β΄ 1435)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4633/2019, με τις οποίες συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
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2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ., απόφαση Υ1/οικ.5028/2001
(ΦΕΚ 831/Β΄/29-6-2001).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176/16-12-2015), σύμφωνα με τις οποίες: «... Για το προσωπικό
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο
από αυτό όργανο... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το
χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης τους μέσα στα όρια των
πιστώσεων του προϋπολογισμού τους ... Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους».
4. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με
θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) “Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου,
των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς
και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές
διατάξεις”».
5. Τη με αριθμ. Β2α/90562/30-12-2019 (ΑΔΑ: 641Θ465ΦΥΟ-ΦΛΔ) κοινή απόφαση
του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την έγκριση
προϋπολογισμού ΕΟΔΥ.
6. Το άρθρο 20 του ν. 4675/2020.
7. Το γεγονός ότι απαιτείται υπερωριακή απασχόληση προσωπικού, απογευματινή
καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για την κάλυψη των τακτικών αναγκών
των διαφόρων υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), που
δραστηριοποιούνται σε 12ωρη ή/και σε 24ωρη βάση και σε κάθε περίπτωση πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου για την αντιμετώπιση της εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη
συναφών και αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της χώρας και την αγορά εργασίας,
αποφασίζει ομόφωνα:
1. Εγκρίνει υπερωριακή εργασία καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού προσωπικού
ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΙΔΑΧ/ΙΔΟΧ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ ΑΝΑ
ΧΡΟΝΙΚΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
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ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

1

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

2

ΒΡΑΔΙΝΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ή
ΑΡΓΙΕΣ

250

250

160

128

11-032020 έως
10-072020
11-032020 έως

40.000

32.000

10-072020

2. Εγκρίνει της απογευματινής υπερωριακής εργασίας και τις εργασίας βραδινές
ώρες, καθώς και κατά τις Κυριακές και αργίες, συνολικά μέχρι διακοσίων πενήντα
υπαλλήλων (250), διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Εθνικού οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι οποίοι θα εργαστούν συνολικά μέχρι εβδομήντα δύο
χιλιάδες (72.000) ώρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου. Οι ώρες καθ΄ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται σε 1) ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία
2) σε υπερωριακή εργασία κατά τις βραδινές ώρες, καθώς και τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες ημέρες.
3. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ενώ η πραγματοποίηση θα βεβαιώνεται από
τον/την Προϊστάμενο/η της κάθε Διεύθυνσης/Τμήματος και θα πιστοποιείται από
τον/την Προϊστάμενο/η του Τμήματος προσωπικού του ΕΟΔΥ».
----------.---------188. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ Αριθμ. 36/2020 της 16.3/16.4.2020
«Ωράριο λειτουργίας του Δήμου Αλμυρού στα πλαίσια λήψης μέτρων προλήψης
κατά της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19» (Β΄ 1435)
----------.---------189. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Αριθμ. 99 της 13.3/16.4.2020
«Τροποποίηση των ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Δήμου
Αργοστολίου» (Β΄ 1435)
----------.----------
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190. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Αριθμ. 9241 της
13.3/16.4.2020 «Ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης
- Εφαρμογή πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α΄/11.03.2020)» (Β΄ 1435)
----------.---------191. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμ. 507
της 13.3/16.4.2020 «Καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στις Υπηρεσίες του
Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου» (Β΄ 1435)
----------.---------192. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Αριθμ. 12277 της 13.3/16.4.2020
«Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων» (Β΄
1435)
----------.---------193. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. 125 της 13.3/16.4.2020
«Καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων λόγω
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1435)
----------.----------

194. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Αριθμ. 98 στις 13.3./16.4.2020
«Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες των ΚΕΠ του Δήμου
Αργοστολίου» (Β΄ 1435)
----------.---------195. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 39162
ΕΞ 2020 της 15/16.4.2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄
1457)
Βλ. και την υ.α. 107420 ΕΞ 2020 της 25/28.9.2020 «Σύσταση Ομάδας Εργασίας
για την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών στις υποχρεώσεις της ως Δικαιούχου της Δράσης
“Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”» (B’ 4180), κατωτ. αριθ. 759.
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Έχοντας υπόψη:
1. 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), και της παρ. 1 του άρθρου όγδοου της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο 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).
2. 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.
3. 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
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).
4. 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) αριθμ. 1083/2006» (ΕΕ L 347 της 20.12.13).
5. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), ιδίως το άρθρο 83, όπως
ισχύουν.
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
10. 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).
11. Το π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του π.δ.
84/2019 (Α΄ 123).
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).
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13. Την αριθμ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
14. Την αριθμ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β ΄3051).
15. Την αριθμ. 340/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
16. Την αριθμ. 47/18.07.2019 (Β΄ 3100) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.
17. Την αριθμ. 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.
18. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 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.
19. Την αριθμ. 85/15.4.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
20. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους πεντακοσίων
εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020, η οποία θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ, που
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, από την 17η Μαρτίου
2020 έως και την 30η Απριλίου 2020, στους δικαιούχους του άρθρου 2 της παρούσας,
που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.
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 οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν
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 και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
3. «Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος 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
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ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής, καθώς και την υπ΄ αρ. C(2020) 3189 final/11.05.2010
εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.».
Η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 57856 ΕΞ 2020
της 10/11.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 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»
(Β΄1457)» (Β΄ 2250).
Άρθρο 2
Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι 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, και έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας
(ΚΑΔ) στις 20.03.2020 έναν από τους αναφερόμενους στον 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.
Η φράση «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» αντικαταστάθηκε ως άνω από
την παρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 89 της 25/25.4.2020
«Τροποποίηση της αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 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
(Β΄1457)” » (Β΄ 1587).
Η φράση «οι συμπλοιοκτησίες, οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων
Ε.Π.Ε.» προστέθηκε με την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 57856 ΕΞ 2020
της 10/11.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας
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και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄1457)» (Β΄ 2250).
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι
οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:
«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 1-10-2018 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.».
Η περ. α) αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ88/24.4.2020 της 24/24.4.2020 «Τροποποίηση της με
αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/ 15.4.2020 (Β'1457) κοινής υπουργικής απόφασης
«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19» και παράταση έως και τις 28.4.2020 της
προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων» (Β΄ 1578).
Το δε μέσα σε «» τελευταίο εδ. προστέθηκε με την παρ. 3 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Αριθμ. 57856 ΕΞ 2020 της 10/11.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 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» (Β΄1457)» (Β΄ 2250).
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) για επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της
ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019, να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ΄ όλη την
περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2020,
ε) 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.
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«στ) η επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις
(εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές)
με δικαίωμα έκπτωσης και υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, η οποία απερρίφθη λόγω υποβολής μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ΄ όλη την
περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 29η Φεβρουαρίου 2020, 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, «δύναται να
υποβάλει εκ νέου αίτηση μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020» για τη χορήγηση της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, η
επιχείρηση 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), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις.».
Η περ. στ΄ προστέθηκε με την παρ. 4 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 57856 ΕΞ 2020
της 10/11.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 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»
(Β΄1457)» (Β΄ 2250).
Η εντός «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Αριθμ. ΑΠ ΓΔΟΥ 132 της 15/16.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 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” (Β΄1457)» (Β΄ 2371).
2. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε
καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει
αυτή μέχρι τη λήξη του χρονικού διαστήματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1, καθώς
και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων
εργασίας μέχρι τη λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος, η αποζημίωση είναι
επιστρεπτέα κατά τις κείμενες διατάξεις. «Ο έλεγχος της τήρησης της παρούσας
παραγράφου πραγματοποιείται μετά την καταβολή της αποζημίωσης (ex-post) μέσω
του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.». «Από τον αριθμό των θέσεων εργασίας προς διατήρηση
εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις
συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.».
Το μέσα σε «» προτελευταίο εδ. προστέθηκε με την παρ. 5 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Αριθμ. 57856 ΕΞ 2020 της 10/11.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 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» (Β΄1457)» (Β΄ 2250).
Το δε μέσα σε «» τελευταίο εδ. προστέθηκε με την παρ. 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 224 της 25/28.9.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
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39162 ΕΞ 2020/ 15.4.2020 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” (Β΄ 1457), όπως ισχύει» (Β’ 4184)
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής και χορήγησης της αποζημίωσης
1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά «μέχρι και
την 28η Απριλίου 2020», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
«myBusinessSupport». «Ειδικά για τις συμπλοιοκτησίες και τις κοινωνίες αστικού ή
κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες
κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε., η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «my Business Support» μέχρι
και την 19η Ιουνίου 2020.».
Οι μέσα σε «» λέξεις αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου μόνου
της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ88/24.4.2020 της 24/24.4.2020
«Τροποποίηση της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/ 15.4.2020 (Β'1457) κοινής
υπουργικής απόφασης «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19» και
παράταση έως και τις 28.4.2020 της προθεσμίας υποβολής των σχετικών
αιτήσεων» (Β΄ 1578).
Το μέσα σε «» δεύτερο εδ., το οποίο είχε προστεθεί με την παρ. 6 της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Αριθμ. 57856 ΕΞ 2020 της 10/11.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 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» (Β΄1457)» (Β΄ 2250), αντικαταστάθηκε
ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΑΠ ΓΔΟΥ 132 της
15/16.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 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”
(Β΄1457)» (Β΄ 2371).
«Ειδικά για δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση ως την 28η Απριλίου, δύναται να
υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης αποζημίωση ειδικού σκοπού στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «my Business Support» από την έναρξη ισχύος της
παρούσας μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020».
Το μέσα σε «» τελευταίο εδ. προστέθηκε με την παρ. 3 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Αριθμ. ΑΠ ΓΔΟΥ 132 της 15/16.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 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” (Β΄1457)» (Β΄ 2371).
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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)
εργαζόμενους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας,»
Η περ. (α) αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 89 της 25/25.4.2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 39162
ΕΞ 2020/15.4.2020 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 (Β΄1457)” » (Β΄ 1587).
(β) πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.
3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται από την ΑΑΔΕ στον τραπεζικό
λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
«4. «Ειδικά οι επιχειρήσεις που στις 20.03.2020 εντάσσονταν σε μία από τις τέσσερις
γενικές κατηγορίες πληττόμενων δραστηριοτήτων, που περιγράφονται στο τέλος του
συνημμένου πίνακα, χωρίς αναγραφή ΚΑΔ, δύνανται να εισέλθουν εκ νέου στην
πλατφόρμα «my Business Support» μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020 και να
επιβεβαιώσουν, συμπληρώνοντας ειδικό σχετικό πεδίο, ότι ανήκουν σε μία από τις
τέσσερις αυτές γενικές κατηγορίες πληττόμενων κλάδων». Η συμπλήρωση αυτή,
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. Κατόπιν τούτου και εφόσον
πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας, λαμβάνουν την αποζημίωση
ειδικού σκοπού.
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, ως εξής:
α) εάν έχει ήδη λάβει, έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, την ανωτέρω
ενημέρωση από την ΑΑΔΕ, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ενεργοποίηση
της πλατφόρμας των αιτημάτων επανεξέτασης στο «myBusinessSupport»,
β) εάν δεν έχει λάβει, έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, την ανωτέρω
ενημέρωση από την ΑΑΔΕ, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής της ενημέρωσης.
Η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 6 απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των
στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το
άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.».
Οι παρ. 4 και 5 προστέθηκαν με την παρ. 7 της απ. Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 57856
ΕΞ 2020 της 10/11.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020
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 COVID19» (Β΄1457)» (Β΄ 2250).
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Το δε εντός «» εδάφιο της παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 της
απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΑΠ ΓΔΟΥ 132 της 15/16.6.2020 «Τροποποίηση
της υπ΄ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 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” (Β΄1457)» (Β΄ 2371).
«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. Ειδικότερα θέματα σχετικά με την κάλυψη
της δαπάνης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρούσας από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, όπως, ιδίως, η διαδικασία ένταξης σχετικού ενάριθμου έργου
στο ΠΔΕ, η διαδικασία μεταφοράς των σχετικών πόρων και οι προϋποθέσεις για την
ένταξη σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ορίζονται στην απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου έκτου της
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και του άρθρου 47 του ν.
4314/2014 (Α΄ 265).
«2. 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.
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 ΕΥΔ στις διαδικτυακές πύλες www.ependyseis.gr, www.espa.gr,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο παράρτημα ΧΙΙ του κανονισμού
1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης,
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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 μέρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται
στο παράρτημα XII του κανονισμού 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
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)».
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 224 της 25/28.9.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
39162 ΕΞ 2020/ 15.4.2020 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” (Β΄ 1457), όπως ισχύει» (Β’ 4184).
3. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της υπηρεσίας της παρ. 1 κάθε
απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.».
Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 8 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Αριθμ. 57856 ΕΞ 2020 της 10/11.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 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» (Β΄1457)» (Β΄ 2250).
«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, που είχε προστεθεί με την παρ. 9 της απ. Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 57856
ΕΞ 2020 της 10/11.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την
42

ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID19» (Β΄1457)» (Β΄ 2250), αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 224 της 25/28.9.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
39162 ΕΞ 2020/ 15.4.2020 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” (Β΄ 1457), όπως ισχύει» (Β’ 4184).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων
που πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι
υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση
πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε
περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

01.19.2

Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων

01.29

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 και διάφορων ακατέργαστων
προβιών και δερμάτων

01.63.10.12

Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο
λογαριασμό)

01.63.10.13

Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για
λογαριασμό τρίτων)

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

03.11

Θαλάσσια αλιεία

03.12

Αλιεία γλυκών υδάτων

03.21

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

03.22

Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

05.10

Εξόρυξη λιθάνθρακα

05.20

Εξόρυξη λιγνίτη

07.10

Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος

07.29

Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
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08.11

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

08.12

Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη
αργίλου και καολίνης

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

10.41

Παραγωγή ελαίων και λιπών

10.42

Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

10.51

Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

10.52

Παραγωγή παγωτών

10.61

Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων

10.62

Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

10.71

Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων
ειδών ζαχαροπλαστικής

10.73

Παραγωγή μακαρονιών,
αλευρωδών προϊόντων

10.81

Παραγωγή ζάχαρης

10.82

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.83

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.84

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.85

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

λαζανιών,
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κουσκούς

και

παρόμοιων

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

11.01

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

11.06

Παραγωγή βύνης

11.07

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων
εμφιαλωμένων νερών

13.10

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

13.20

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.30

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

13.91

Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

13.92

Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

13.93

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.94

Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

13.95

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

13.96

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
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15.20

Κατασκευή υποδημάτων

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 εμπορευματοκιβώτιων

16.29

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

17.11

Παραγωγή χαρτοπολτού

17.12

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.21

Κατασκευή
κυματοειδούς
χαρτιού
και
εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι

17.22

Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών
τουαλέτας

17.23

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

17.24

Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)

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

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

20.30

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

20.41

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και
στίλβωσης

χαρτονιού

και

ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε
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20.42

Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.51

Παραγωγή εκρηκτικών

20.52

Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας

20.53

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

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

22.29

Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων

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

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

μονωτών
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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

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 αλουμίνιου (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
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25.91

Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων

25.92

Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

25.93

Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων

25.94

Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών

25.99

Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα

26.11

Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

26.12

Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών

26.20

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

26.30

Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

26.40

Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

26.51

Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

26.52

Κατασκευή ρολογιών

26.60

Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής
και θεραπευτικής χρήσης

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

27.40

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

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
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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

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

30.92

Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων

30.99

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

31.01

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

31.02

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.03

Κατασκευή στρωμάτων

31.09

Κατασκευή άλλων επίπλων

32.11

Κοπή νομισμάτων

και
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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

32.91

Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

32.99

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα

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

33.20

Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

35.13

Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος

35.14

Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος

35.22

Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.23

Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.30

Παροχή ατμού και κλιματισμού

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

41.10

Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων

41.20

Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη

42.11

Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων

42.12

Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων
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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

42.99

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

43.11

Κατεδαφίσεις

43.12

Προετοιμασία εργοτάξιου

43.13

Δοκιμαστικές γεωτρήσεις

43.21

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

43.22

Υδραυλικές 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

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών
πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και
ημιτελών προϊόντων

46.12

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων,
μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων

46.13

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και
οικοδομικών υλικών

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

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων,
ποτών και καπνού

46.18

Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων
συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που
μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
(46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή
φαρμακευτικών ειδών (46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που
μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05),
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και
απορρυπαντικών,
προϊόντων
καθαρισμού
και
στιλβωτικών
(46.18.11.07), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
φαρμακευτικών σκευασμάτων (46.18.11.08)

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

46.21

Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και
ζωοτροφών

46.22

Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών

46.23

Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων

46.24

Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος

46.31

Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών

46.32

Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος

46.33

Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων
ελαίων και λιπών

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
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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

46.46.12

Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων
και συσκευών

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

46.61

Χονδρικό εμπόριο
προμηθειών

46.62

Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών

46.63

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

46.64

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

46.72

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

46.76

Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

46.77

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και 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)

47.23

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.24

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

γεωργικών

54

μηχανημάτων,

περιφερειακού

εξοπλισμού

και

47.25

Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.29

Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.30

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.43

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.51

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.52

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.53

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου
σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής
χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.63

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.74

Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών
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
καταστήματα

47.79

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

εμπόριο

και

καινούργιων
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ειδών

ειδών

καλλωπισμού

σε

σε

εξειδικευμένα

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

47.91.71

Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

47.91.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

47.91.73

Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή
αγορών

49.10

Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.20

Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.31

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.32

Εκμετάλλευση ταξί

49.39

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

49.41

Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.42

Υπηρεσίες μετακόμισης

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.20

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.40

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.10

Αποθήκευση

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

53.20

Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, εκτός από
Υπηρεσίες κατ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (53.20.12)

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

και

ειδών

ταξιδιού,

με

56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29

Aλλες 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 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, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες

63.12

Δικτυακές πύλες (web portals)

63.91

Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

63.99

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα

64.20

Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)

64.30

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

66.30

Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων

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

70.10

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων

70.21

Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

71.20

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

73.11

Διαφημιστικά γραφεία

73.12

Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

73.20

Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις

74.10

Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

74.20

Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30

Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

74.90

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
π.δ.κ.α.

75.00

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77.11

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων
οχημάτων

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
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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 πδκα

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)

81.2

1Γενικός καθαρισμός κτιρίων

81.22

Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
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.

υπηρεσιών
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κρατήσεων

κτιρίων και

και

συναφείς

βιομηχανικού

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

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση

85.53

Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.60

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

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

88.99

Άλλες δραστηριότητες
καταλύματος πδκα

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 (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

κοινωνικής
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μέριμνας

χωρίς

παροχή

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

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 Online Media) που τηρείται στην Γενική
Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημερωσης κατά την έκδοση της
παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε
αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.
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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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
----------.---------196. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΟY ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ.
38886 της 14/16.4.2020 «Διαμόρφωση εθνικού πλαισίου ωραρίου των υπεραγορών
τροφίμων (super market) τη Μεγάλη Παρασκευή 17.4.2020» (Β΄ 1458)
(Καταργήθηκε από το πρώτο εδ. του άρθρου 4 της υ.α. 39733 της 17/17.4.2020
«Διαμόρφωση εθνικού πλαισίου ωραρίου των υπεραγορών τροφίμων (super
market) τη Μεγάλη Παρασκευή 17.4.2020» (Β΄ 1478), κατωτ. αριθ. 203.)
----------.---------197. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 18732 της 8/16.4.2020
«Κατάρτιση καταλόγου Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρ. 49 παρ. 1 εδ. β΄ της ΠΝΠ της 30.03.2020» (Β΄
1462)
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών» (Α΄ 117).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄ 119).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), η οποία παρέμεινε
σε ισχύ με το άρθρο 119, περ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
5. Το ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 ΠΝΠ "Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού΄΄, (Α΄ 42) β) της από 11.3.2020
ΠΝΠ "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του΄΄ (Α΄ 55)" και γ) της
από 14.3.2020 ΠΝΠ "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19΄΄ (Α΄ 65) και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού ενάτου της από 30.03.2020 πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
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COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), με τίτλο «Νοσοκομειακή και
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που
υπηρετούν σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός ΕΕ».
7. Την υπ΄ αριθμ. 18729/07.04.2020 εισήγηση της ΣΤ΄ Γενικής Διεύθυνσης
Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης, σχετικά με την
επιλογή και ένταξη στον κατάλογο Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εξωτερικών.
8. Την υπ΄ αριθμ. 18728/07.04.2020 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΣΤ΄
Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής
Διαχείρισης, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καταρτίζουμε κατάλογο Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εξωτερικών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 49 παρ. 1 εδ.β΄ της ΠΝΠ της
30.03.2020, σύμφωνα με την πορεία εμφάνισης, περιορισμού ή διάδοσης του
κορωνοϊού COVID – 19, ως ακολούθως:
ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

ΑΡΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, ΓΕΝ.
ΠΡΟΞ. ΑΓ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ, ΓΕΝ.
ΠΡΟΞ. ΒΟΣΤΩΝΗΣ, ΓΕΝ. ΠΡΟΞ.
ΛΟΣ-ΑΝΤΖΕΛΕΣ, ΓΕΝ. ΠΡΟΞ.
Ν.ΥΟΡΚΗΣ, ΓΕΝ. ΠΡΟΞ. ΣΙΚΑΓΟ,
ΓΕΝ. ΠΡΟΞ. ΤΑΜΠΑ, ΠΡΟΞ.
ΑΤΛΑΝΤΑΣ, ΠΡΟΞ. ΧΙΟΥΣΤΟΝ,
ΜΑ ΟΗΕ

ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΕΚΙΝΟΥ, ΓΕΝ. ΠΡΟΞ.
ΓΚΟΥΑΝΓΚΖΟΥ, ΓΕΝ. ΠΡΟΞ.
ΣΑΓΚΑΗΣ, ΓΕΝ. ΠΡΟΞ. ΧΟΝΓΚΚΟΝΓΚ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΕΟΥΛ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΝΤΟΧΑΣ

ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΪΤ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΟΥΒΕΪΤ

ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΕΛ-ΑΒΙΒ, ΓΕΝ. ΠΡΟΞ.
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΡΕΤΟΡΙΑ, ΓΕΝ. ΠΡΟΞ.
ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ, ΠΡΟΞ.
ΚΕΗΠ-ΤΑΟΥΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΡΙΑΝΤ, ΓΕΝ.
ΠΡΟΞ.ΤΖΕΝΤΑΣ

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΚΥΟ
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----------.---------198. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 23136 της
15/16.4.2020 «Διαδικασία ένταξης άπορων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια
νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική
θέση σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) δημόσιου νοσοκομείου, σε
συμβεβλημένες μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, Μ.Τ.Ν. ιδιωτικών
κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) και διαδικασία
αποζημίωσης των Μονάδων» (Β΄ 1467)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 20.03.2020 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», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α΄ 83).
2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα
υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 35 του ν.
3918/2011 (Α΄ 31), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α΄128), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»,
όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τη με αρ. 413 απόφαση της 652ης/26.03.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. Β2β/Γ.Π. 23831/09.04.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία η παρούσα υπουργική
απόφαση προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, το ύψος της
οποίας δεν μπορεί να καθοριστεί διότι θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ασθενών που
θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών υγείας. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί με έκτακτη
επιχορήγηση από την έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας, δυνάμει της
κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου πέμπτου της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
1. Οι άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού
σταδίου, για τους οποίους απαιτείται θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής
λειτουργίας με αιμοκάθαρση και που δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση σε
Μονάδα Τεχνικού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) δημόσιου νοσοκομείου, αναφερόμενοι ως
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περιφερόμενοι νεφροπαθείς ασθενείς, δύνανται να εντάσσονται σε συμβεβλημένες με
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, Μ.Τ.Ν. ιδιωτικών
κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), για την διενέργεια τακτικών
αιμοκαθάρσεων σύμφωνα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η παρούσα οδηγία ισχύει,
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) μήνες από την έναρξη ισχύος της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68).
2. Η ένταξη των ασθενών διενεργείται με απόφαση του Προέδρου ή του
Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Συντονισμού
και Ελέγχου (Υ.Σ.Ε) προγράμματος τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», με αναλογική κατανομή
και με βάση τον τόπο κατοικίας των αιμοκαθαιρόμενων, στις πλησιέστερες
συμβεβλημένες Μ.Τ.Ν. και Μ.Χ.Α. του ιδιωτικού τομέα.
3. Η υποβολή δαπανών των ΑΜΚΑ, που αφορά περιφερόμενους νεφροπαθείς του ν.
4368/2016 ανά Μ.Τ.Ν. και Μ.Χ.Α., καθώς και οι απαραίτητες διευκρινήσεις
υπολογισμού των δαπανών αυτών, θα πραγματοποιηθούν κατόπιν τροποποιήσεων
λογισμικού σε ξεχωριστή υποβολή/ Σύμβαση. Η διακριτή αυτή υποβολή των
συγκεκριμένων δαπανών δεν θα υπόκεινται σε rebate και clawback. Οι δαπάνες αυτές
καλύπτονται με έκτακτη επιχορήγηση από την έκτακτη χρηματοδότηση του
Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 25.02.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42).
4. Κατ΄ εξαίρεση για όσο διαρκούν τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού,
δύναται κάθε μονάδα Μ.Τ.Ν. και Μ.Χ.Α., ιδιωτική ή δημόσια, να αποστείλει
ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις μετακινήσεων των ασφαλισμένων ασθενών μαζί με τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά και την αίτηση του ασθενούς στις κατά τόπους
Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ, καθώς οι ασθενείς προσέρχονται ούτως ή άλλως
στις μονάδες για την προγραμματισμένη θεραπεία τους.
----------.---------199. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. οικ. 15687/282 της
16/16.4.2020 «Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400)
ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους» (Β΄ 1468)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 74 παρ.1β του ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και
Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική
ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 27).
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2. Τον ν. 1545 /1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες
διατάξεις» (Α' 91).
3. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. 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. Το άρθρο 92 του ν.4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες
διατάξεις» (Α΄38).
6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης των Κυβερνητικών Οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α΄133).
7. 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).
8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄121).
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
12. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
13. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄180).
14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
15. Τη με αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄3051).
16. Τη με αριθμ. 738/14-4-2020 απόφαση του ΟΑΕΔ περί έγκρισης ανάληψης
υποχρέωσης (ΑΔΑ: 99Ξ24691Ω2-7ΟΟ).
17. Τη με αριθμ. 24678/14-4-2020 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.
18. Τη με αριθμ. 14515/90/14-4-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
19. Το γεγονός ότι οι μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι δεν λαμβάνουν το επίδομα των
μακροχρονίως ανέργων πλήττονται ιδιαίτερα από τις αρνητικές συνέπειες εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους ύψους
εξήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (65.000.000 €) σε βάρος του προϋπολογισμού του
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ΟΑΕΔ, η οποία καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0651.00
«Επιδόματα ανεργίας» οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους
τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) σε κάθε μη επιδοτούμενο μακροχρόνια άνεργο,
εγγεγραμμένο στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, που απέκτησε την ιδιότητα του
μακροχρόνια ανέργου από 1/4/2019 και μετά και διατηρεί την ιδιότητα αυτή μέχρι τη
δημοσίευση της παρούσας.
Άρθρο 2
1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 γίνεται μετά από οίκοθεν
έλεγχο στο Μητρώο εγγεγραμμένων μη επιδοτούμενων μακροχρόνια ανέργων από τις
Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 1.
2. Η καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 γίνεται εφόσον 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) Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής
αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).
3. Σε περίπτωση έλλειψης των στοιχείων ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού
και IBAN, οι δικαιούχοι οφείλουν να καταχωρήσουν τα ως άνω στοιχεία στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο
ΟΑΕΔ.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------200. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 2252.1-1/23751/2020 της 16/16.4.2020 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου ΠΝΠ 30.3.2020 (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών (Β΄ 1470)
Για τη δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
που συνήφθησαν έως 30.04.2020 κατ΄ εφαρμογή της παρούσας απ. βλ. το άρθρο 1
της υ.α. 2252.1.1/25613/2020 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του
άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής
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εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών για την περίοδο 01.05.2020 – 31.05.2020»
(Β΄ 1642), κατωτ. αριθ. 230.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75),
β) 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,
γ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως
ισχύει,
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),
στ) της υπ΄ αριθμ. 3332.2/03/13/21-08-2013 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης
πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν»
(Β΄ 2129),
ζ) της υπ΄ αριθ. 2252.1.1/23305/2020/14-04-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού
δεύτερου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30/03/2020 (Α΄ 75)» (Β΄ 1426).
2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αναγκαιότητα διασφάλισης της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης λήψης περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας - Επιλέξιμες γραμμές
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη
σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου.
2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 ακολουθείται η διαδικασία που
προβλέπεται στα άρθρα 2 έως 4 της παρούσας.
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3. Στο Παράρτημα Ι της παρούσας καθορίζονται οι επιλέξιμες δρομολογιακές
γραμμές, η ελάχιστη συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανώτατο ανά κατηγορία
μίσθωμα, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
4. Το κόστος των συμβάσεων της παρ. 1 βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την
υπ΄ αριθμ. 2252.1.1/23305/2020 (Β΄ 1426) κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 2
Έναρξη διαδικασίας - Δημοσίευση Πρόσκλησης
1. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για
συγκεκριμένη/ες γραμμή ή γραμμές, από αυτές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα
Ι, εκκινεί από 20.04.2020, εφόσον διαπιστωθεί από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ότι συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) Υφίσταται ουσιώδης μείωση του μεταφορικού έργου στη συγκεκριμένη γραμμή
ή γραμμές. Ως ουσιώδης μείωση νοείται η μείωση του μέσου όρου της κίνησης
επιβατών κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και της συνολικής κίνησης
οχημάτων όλων των κατηγοριών κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) το τελευταίο
δεκαήμερο από τη γενική διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων ή την υποβολή αιτήσεων
διακοπής κατά τα προβλεπόμενα στην περ. (β) κατωτέρω, σε σχέση με τα αντίστοιχα
στοιχεία του έτους 2019 για το ίδιο χρονικό διάστημα. Για τη διαπίστωση των ανωτέρω
ποσοστών μεταβολής του μεταφορικού έργου, λαμβάνονται υπόψη στοιχεία λιμενικών
αρχών από τους λιμένες αφετηρίας της γραμμής ή γραμμών.
(β) Υφίσταται γενική διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων στη συγκεκριμένη γραμμή ή
γραμμές, ή έχουν υποβληθεί αιτήσεις διακοπής δρομολογίων από το σύνολο των
πλοιοκτητών που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές.
2. Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στην ως άνω παρ. 1 προϋποθέσεις, το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσιεύει στον ιστότοπο του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος (εφεξής η «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας για συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια σύμφωνα με το υπόδειγμα που
παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Η ως άνω Πρόσκληση υπογράφεται από
τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.
3. Ειδικά στην περίπτωση των γραμμών Περάματος - Παλουκίων και Πειραιά Ρεθύμνου για τη δημοσίευση της Πρόσκλησης και τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας, δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται
στην περ. (α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η δε Πρόσκληση περιλαμβάνει
υποχρεωτικά το σύνολο των δρομολογίων που προβλέπονται στο Παραρτήμα Ι για τις
συγκεκριμένες γραμμές. Σε ό, τι αφορά ειδικά τις περιπτώσεις των γραμμών Ύδρας Μετοχίου και Πειραιάς - Πόρος - Ύδρα - Σπέτσες - Ερμιόνη - Πορτοχέλι, απαιτείται η
συνδρομή των ανωτέρων προϋποθέσεων των περ. (α) και (β) της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, πλην της προϋπόθεσης που αφορά στη μείωση της συνολικής κίνησης των
οχημάτων.
Άρθρο 3
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Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Διαδικασία επιλογής - Ζητήματα επιλεξιμότητας
1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για τη σύναψη
σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας απόφασης, είναι πλοιοκτήτες πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ελληνική σημαία ή σημαία κράτους - μέλους
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κοινοπραξίες που αποτελούνται από τα ως άνω
πρόσωπα (εφεξής οι «Δικαιούμενοι Συμμετοχής»).
2. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση της
Πρόσκλησης.
3. Η επιλογή του αναδόχου για τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας της παρούσας γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
(α) Προτεραιότητα θα έχουν οι πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες ή κοινοπραξίες
αυτών που, κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας, εκτελούσαν με βάση τη σχετική
ανακοίνωση δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001, δρομολόγια σε
γραμμή ή γραμμές που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση, καθώς και οι πλοιοκτήτες
ή πλοιοκτήτριες εταιρείες ή κοινοπραξίες αυτών που, κατά το χρόνο έκδοσης της
παρούσας, εκτελούσαν τα εν λόγω δρομολόγια άνευ μισθώματος σύμφωνα με εν ισχύ
σύμβαση του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι
είναι άνω του ενός, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, επιλέγεται ο πλοιοκτήτης
ή η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η κοινοπραξία που έχει υποβάλει τη χαμηλότερη
οικονομική προσφορά.
(β) Σε περίπτωση που δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους πλοιοκτήτες ή
πλοιοκτήτριες εταιρείες της περ. (α) της παρ. 3 του πάροντος, θα εξετάζονται οι
αιτήσεις
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
των
πλοιοκτητών/
πλοιοκτητριών
εταιρείων/κοινοπραξιών που είχαν λάβει ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης του
άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001, αλλά κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας είχαν
ήδη διακόψει την εκτέλεση αυτών, κατόπιν σχετικής έγκρισης του αρμοδίου οργάνου
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περίπτωση που οι
ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας αυτής είναι άνω του ενός, και υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της
παρούσας, επιλέγεται ο πλοιοκτήτης ή η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η κοινοπραξία που
έχει υποβάλει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
(γ) Σε περίπτωση που δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους
πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες/κοινοπραξίες των περ. (α) και (β) της παρ. 3 του
παρόντος, εξετάζονται οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των λοιπών
ενδιαφερόμενων πλοιοκτητών ή πλοιοκτητριών εταιρειών ή κοινοπραξιών και
επιλέγεται ο αιτών που έχει υποβάλει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον
έχει υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της
παρούσας.
4. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να επιβληθεί η
εκτέλεση των περιλαμβανομένων στη εκάστοτε Πρόσκληση δρομολογίου ή
δρομολογίων στους πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες/κοινοπραξίες που
εκτελούσαν κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας τα εν λόγω δρομολόγια. Σε αυτή την
περίπτωση με την ως άνω απόφαση καλείται ο πλοιοκτήτης/πλοιοκτήτρια
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εταιρεία/κοινοπραξία να προσέλθει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την
κοινοποίηση της απόφασης για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
έναντι του αναγραφόμενου στο Παράρτημα Ι ανά γραμμή μισθώματος. Σε περίπτωση
που ο πλοιοκτήτης ή η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η κοινοπραξία δεν ανταποκριθεί στην
ως άνω πρόσκληση του Υπουργού, δύναται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να ανακληθεί η έγκριση διακοπής
δρομολογίου του συγκεκριμένου πλοιοκτήτη/ πλοιοκτήτριας εταιρείας/κοινοπραξίας.
5. Η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών πραγματοποιείται από τριμελή
επιτροπή που θα συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, η δε επιλογή του αναδόχου, γίνεται κατόπιν εισήγησης της ως άνω
επιτροπής, από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος υπογράφει
και τη σχετική σύμβαση για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
6. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από τη δημοσίευση της εκάστοτε Πρόσκλησης. Σχέδιο
της σύμβασης που θα συνάπτεται με τον ανάδοχο που προκύπτει από την ανωτέρω
διαδικασία επιλογής, παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. Οι συμβάσεις
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας δεν υπάγονται σε προσυμβατικό έλεγχο,
κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπου προβλέπεται ότι συνάπτονται κατά
παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου. Η διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων ορίζεται έως
30.04.2020.
Άρθρο 4
Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά
1. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, οφείλουν να
υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένο πίνακα δρομολογίων, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι, με βάση το υπόδειγμα της Αίτησης που
παρατίθεται στο Παράρτημα IV.
β) Υπεύθυνη δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη από τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο
εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας, στην οποία δηλώνεται ότι όλα τα
νομιμοποιητικά έγγραφα και τα πιστοποιητικά του πλοίου βρίσκονται σε ισχύ, όπως
έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα V και
γ) Οικονομική προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εντός σφραγισμένου
φακέλου, εις διπλούν, δεόντως υπογεγραμμένη από τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο
εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή της κοινοπραξίας σύμφωνα με το υπόδειγμα
που παρατίθεται στο Παράρτημα VI.
2. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πλοιοκτήτες ή
πλοιοκτήτριες εταιρείες της περ. (γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας,
υποβάλλονται επιπλέον τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην υπ΄ αριθμ.
3332.2/03/13/21-08-2013 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
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«Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του
περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν» (Β΄ 2129).
3. Στην Πρόσκληση που θα δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της
παρούσας, δύναται να προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής κοινών προσφορών από
περισσότερους πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για την εκτέλεση συνδυαστικά
των δρομολογίων που προβλέπονται στην Πρόσκληση. Κοινή προσφορά δύναται να
υποβάλλεται μόνο από πλοιοκτήτες/ πλοιοκτήτριες εταιρείες που κατά το χρόνο
έκδοσης της παρούσας εκτελούσαν δρομολόγια στη συγκεκριμένη γραμμή. Στην
περίπτωση αυτή υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των περ. (α) και (β) της παρ. 1 από
τον κάθε πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτρια εταιρεία χωριστά, και μια κοινή οικονομική
προσφορά. Εφόσον, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της
παρούσας, επιλεγούν τελικώς οι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που υπέβαλαν
την κοινή προσφορά, συνάπτεται σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τον κάθε
πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτρια εταιρεία χωριστά για το μέρος των δρομολογίων που έχει
αναλάβει και το μίσθωμα επιμερίζεται αντίστοιχα.
Άρθρο 5
Εκπτώσεις - Κυρώσεις - Λύση Σύμβασης - Ευχέρειες Διοίκησης
1. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις συμβάσεις
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, με αιτιολογημένη απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου ενδέκατου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως
ισχύει.
2. Η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας λύεται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής,
β) με καταγγελία από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,
γ) με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και
δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
3. Σε περίπτωση διακοπής των δρομολογίων για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα ή σε περίπτωση
μη προσέλευσης του πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτριας εταιρείας/κοινοπραξίας για την
υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και εφ΄ όσον διαπιστώνεται η
ύπαρξη επιτακτικών συγκοινωνιακών αναγκών, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
δύναται να προβαίνει σε απευθείας σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας,
χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης στα άρθρα 2 έως 4 της παρούσας διαδικασίας,
με πλοιοκτήτη ή πλοιοκτήτρια εταιρεία άλλου πλοίου με τους ίδιους συμβατικούς
όρους.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
Άρθρο 6
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Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως
----------.---------201. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25762 της
16/16.4.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό
διάστημα από 16.4.2020 έως και 25.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1471)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Το ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171).
3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
4. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
7. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με τίτλο «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας
και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν.
4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως
και τις 30.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1210).
10. Την από 16.4.2020 αναφορά του Τμήματος Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
σχετικά με τη μη τήρηση των οριζομένων στην υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1210) για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της
Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας.
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11. Την από 16.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπ΄ αριθμ. Β1,Β2/οικ.25758/16.4.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Tην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της κάτωθι υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του
άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) για το χρονικό διάστημα από 16.4.2020 έως και
25.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
15.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 και ως εξής:
Λαϊκή αγορά της Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας, με φορέα
λειτουργίας αυτής τον οικείο Δήμο, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης
των τεθέντων όρων στην υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 1210), σύμφωνα με την από 16.4.2020 αναφορά του Τμήματος Εμπορίου
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
----------.---------202. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1092 της 16/17.4.2020 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής
της «Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν. 1882/1990» Α΄
τριμήνου 2020» (Β΄ 1474)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) με τις οποίες
ορίζεται ότι συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για
οποιαδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία
καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ άλλως είναι ανίσχυρα και δεν
έχουν έννομο αποτέλεσμα.
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238) με τις οποίες
ορίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καθορίζονται υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 και των άρθρων 47 και 55 του ν. 2065/1992
(Α΄ 113), όπως αυτά ισχύουν, καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι υπόχρεοι από
την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται διαφορετικός τρόπος υποβολής αυτών.
3. Την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (Β΄ 951) ΑΥΟ, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, με την οποία καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος (3μηνιαίες καταστάσεις)
υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990.
74

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) κοινή απόφαση
του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
5. 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.
6. 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 και την αριθ. 5294/ΕΞ 2020
(ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.1.2020) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων να εκπληρώσουν τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που λαμβάνονται για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
8. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:
1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής, μέσω εφαρμογής TAXISnet, της
«Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν. 1882/1990» του Α΄
τριμήνου 2020 (Ιανουάριος/Φεβρουάριος/Μάρτιος 2020) μέχρι την 20η ημέρα του
μηνός Ιουλίου 2020.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
----------.---------203. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ.
39733 της 17/17.4.2020 «Διαμόρφωση εθνικού πλαισίου ωραρίου των υπεραγορών
τροφίμων (super market) τη Μεγάλη Παρασκευή 17.4.2020» (Β΄ 1478)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του έβδομου άρθρου 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).
2. Τις διατάξεις του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της
λειτουργίας και της ανάπτυξης βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα
Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α΄ 202) και ειδικότερα του άρθρου 12 αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του
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άρθρου 23 του ν. 1957/1991 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης
των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
4. Τις διατάξεις του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της
παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 3
και 4 αυτού.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης» (Α΄ 185).
6. 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), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), και διόρθωση
σφαλμάτων (Α΄ 126).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως διατηρήθηκε σε
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
9. Την υπ΄ αρ. 38886/14.4.2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Διαμόρφωση εθνικού πλαισίου ωραρίου των υπεραγορών τροφίμων (super market)
τη Μεγάλη Παρασκευή 17.4.2020» (Β΄ 1458).
10. Την υπ΄ αρ. 36763/8.4.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5
περ. (ε) του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των υπεραγορών τροφίμων (super market) τη Μεγάλη
Παρασκευή 17.4.2020 διαμορφώνεται από 13:00 έως 20:30.
Άρθρο 2
Η παρούσα υπουργική απόφαση δύναται να τροποποιηθεί ή και να ανακληθεί με
νεότερη, εφόσον κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε επικρατούσες
συνθήκες της αγοράς.
Άρθρο 3
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τα οριζόμενα της παρούσας.
Η μη συμμόρφωση επισύρει την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα του
άρθρου 12 του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας
και της ανάπτυξης βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου
Ανάπτυξης» (Α΄ 202).
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Άρθρο 4
Η υπ΄ αρ. 38886/14.4.2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Διαμόρφωση εθνικού πλαισίου ωραρίου των υπεραγορών τροφίμων (super market)
τη Μεγάλη Παρασκευή 17.4.2020» (Β΄ 1458) καταργείται.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------204. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25780 της 17/17.4.2020 «Επιβολή του μέτρου
του προσωρινού περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών)
αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 έως και τις
27.4.2020 και ώρα 23.00» (Β΄ 1479)
Η παρούσα απ., που είχε συμπληρωθεί,
-από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Υγείας - Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27822 της 3/3.5.2020 «Παράταση της ισχύος του
μέτρου του προσωρινού περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών)
αναψυχής προερχομένων από το εξωτερικό, προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως και τις 18.5.2020 και
ώρα 06:00» (Β΄ 1650) και
-από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Υγείας - Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26798 της 25/25.4.2020 «Παράταση ισχύος του
μέτρου του προσωρινού περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών)
αναψυχής προερχόμενων από το εξωτερικό προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1586),
-καταργήθηκε από την παρ. 4 άρθρου δευτέρου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30341 της
15/15.5.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το
εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής έως και τις 31.5.2020 και ώρα
15.00, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1860),
κατωτ. αριθ. 294.
----------.---------205. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. 39683 της 16/17.4.2020 «Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και
τροφίμων» (Β΄ 1481)
Με το άρθρο 9 της υ.α. 46553/2020 «Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ΄
αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υγείας (Β΄ 1481)» (Β΄ 1837), κατωτ. αριθ. 281 ορίστηκε ότι: «Από την έναρξη
ισχύος της παρούσας η υπ΄ αρ. 39683/16.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού
και τροφίμων» (Β΄ 1481) καταργείται ως προς την υποχρέωση δήλωσης
αποθεμάτων τροφίμων».
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου δεύτερου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 6 του ως άνω νόμου.
β. Του άρθρου δέκατου έβδομου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄
83).
γ. Του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75).
δ. Του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 171).
ε. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
στ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση
Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 208).
ζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
η. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
θ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
2. Την υπ΄ αρ. 36892/8.4.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5
περ. (ε) του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
«Την εξειδίκευση των ειδών, των υπόχρεων, των κυρώσεων και της διαδικασίας
υποβολής δήλωσης αποθεμάτων προϊόντων ατομικής προστασίας, προσωπικής
υγιεινής και τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19. Η καταγραφή των
προαναφερθέντων ειδών, αποσκοπεί αφενός στην εποπτεία της αγοράς ως προς την
επάρκεια των εν λόγω προϊόντων και αφετέρου στην παρακολούθηση των τιμών
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πώλησής τους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτων
πρακτικών.
Άρθρο 1
Είδη αποθεμάτων που δηλώνονται
1. Η δήλωση αποθεμάτων αφορά σε είδη ατομικής προστασίας από τη μετάδοση
ασθενειών, τα οποία περιορίζονται αποκλειστικά στα εξής:
α. «Χειρουργικές μάσκες»: στα πλαίσια της παρούσας νοούνται οι χειρουργικές και
λοιπές μάσκες μιας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων που προορίζονται για ιατρική ή
ιδιωτική χρήση με σκοπό την προστασία από τη μετάδοση ασθενειών.
β. «Απολυμαντικά διαλύματα»: νοούνται τα βιοκτόνα προϊόντα Τύπου 1 για την
ανθρώπινη υγιεινή είτε σε μορφή υγρή ή γέλης είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, που
χρησιμοποιούνται για την απολύμανση των χεριών.
γ. «Αιθυλική αλκοόλη» νοείται:
i. η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται ως πρώτη ύλη στην παραγωγή
απολυμαντικών προϊόντων και
ii. η καθαρή, μη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα) με αλκοολικό
τίτλο 95% που διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση.
δ. Τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19.
2. Τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της νόμιμης
κυκλοφορίας τους, ήτοι: α) τα προϊόντα της περίπτωσης (α) της προηγούμενης
παραγράφου να κυκλοφορούν νόμιμα είτε ως Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Ι/Π)
σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ΄ αρ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009
«Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Β΄ 2198) και να κατέχουν βεβαίωση εγγραφής στο
Μητρώο Κατασκευαστών του ΕΟΦ ή Βεβαίωση καταχώρισης στο Εθνικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ι/Π ΕΟΦ, κατά περίπτωση, είτε ως Μέσα Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ) της Κατηγορίας ΙΙΙ περ. (γ) του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/425 είτε ως Ι/Π και ΜΑΠ δυνάμει όλων των ως άνω διατάξεων, β) τα προϊόντα
της περίπτωσης (β) της προηγούμενης παραγράφου να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας ή
προσωρινή άδεια διάθεσης και χρήσης από τον ΕΟΦ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)
528/2012, η δε επισήμανση των εν λόγω προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα
εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ στοιχεία της άδειας, και γ) τα προϊόντα της περίπτωσης (δ)
της προηγούμενης παραγράφου να κυκλοφορούν νόμιμα ως in vitro Ιατροτεχνολογικά
Προϊόντα (Ι/Π) σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ΄ αρ. ΔΥ8δ/
οικ.3607/892/2001 «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία
98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου
1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα» (Β΄ 1060) και να
κατέχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών του ΕΟΦ ή Βεβαίωση
καταχώρισης στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ι/Π ΕΟΦ.
3. Στο πεδίο εφαρμογής δεν περιλαμβάνονται:
α. τα απολυμαντικά προϊόντα που διατίθενται σε μορφή διαλύματος και προορίζονται
για την πρόληψη κατά των μικροβίων σε εργαστηριακούς ή νοσοκομειακούς χώρους,
για καθαρισμό ιατρικών εργαλείων, για απολύμανση γραφείων, σπιτιών, επιφανειών,
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αντικειμένων κ.ά., δηλαδή βιοκτόνα προϊόντα τύπου 2 σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 528/2012 ή απολυμαντικά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού φέροντα CE σύμφωνα
με την κοινή υπουργική απόφαση υπ΄ αρ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009 «Εναρμόνιση
της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Β΄ 2198),
β. τα μαντηλάκια που περιέχουν αλκοόλη και προορίζονται για την απολύμανση
επιφανειών, αντικειμένων κ.ά. (βιοκτόνα τύπου 2 για απολύμανση επιφανειών) και
απολυμαντικά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού φέροντα CE σύμφωνα με την κοινή
υπουργική απόφαση υπ΄ αρ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009 «Εναρμόνιση της εθνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών
προϊόντων» (Β΄ 2198),
γ. τα απολυμαντικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε ιατρεία,
χειρουργεία κ.λπ. ή αποκλειστικά για ιατρική χρήση και προορίζονται για τον
καθαρισμό, την απολύμανση ή την αποστείρωση των Ι/Π και τα οποία αποτελούν
ομοίως Ι/Π,
δ. τα καλλυντικά προϊόντα, ακόμη και εάν περιέχουν δευτερεύοντα ισχυρισμό περί
ήπιας αντισηπτικής δράσης και τα αρωματικά μαντηλάκια,
ε. οι μάσκες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (α) της παρ. 1 του παρόντος (π.χ.
βιομηχανικές μάσκες για προστασία από αναθυμιάσεις, σωματίδια, οσμές κ.ά),
στ. η χλωρίνη ή αλλά παρεμφερή προϊόντα.
Άρθρο 2
Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων
1. Υπόχρεοι δήλωσης των αποθεμάτων των προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 1 είναι:
α. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, διακίνηση και
χονδρική πώληση των συγκεκριμένων ειδών,
β. όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν απολυμαντικά προϊόντα,
γ. όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν απολυμαντικά προϊόντα (βάσει του άρθρου 5
του ν. 4681/2020 (Α΄ 74),
δ. όλες οι υπεραγορές τροφίμων (super market),
ε. όλες οι λοιπές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στη λιανική
πώληση,
στ. όλα τα φαρμακεία, είτε προμηθεύονται τα συγκεκριμένα είδη από τη χονδρική
είτε τα παρασκευάζουν οι ίδιοι στο φαρμακείο τους.
2. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στη χονδρική και στη
λιανική πώληση με τον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καταγράφονται
οι ποσότητες των ειδών που αποτελούν αποθέματα της αποθήκης χονδρικής πώλησης.
Άρθρο 3
Υποβαλλόμενα στοιχεία από υπόχρεους
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1. Οι υπόχρεοι υποβάλλουν την ποσότητα των αποθεμάτων ανά είδος, η οποία θα
πρέπει να προσδιορίζεται ως εξής:
α. για τις χειρουργικές μάσκες, σε τεμάχια,
β. για τα απολυμαντικά μαντηλάκια, σε τεμάχια, τα οποία νοούνται ως πακέτα, όπως
αυτά διατίθενται προς πώληση στο λιανικό εμπόριο, ανεξαρτήτως του αριθμού των
μαντηλιών που περιλαμβάνονται σε κάθε πακέτο,
γ. για τα απολυμαντικά διαλύματα και την αιθυλική αλκοόλη σε λίτρα. Συνεπώς, το
σύνολο της ποσότητας των συσκευασιών που εμπεριέχουν ποσότητα κατώτερη του
λίτρου πρέπει να μετατρέπεται σε λίτρα,
δ. για το τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19, σε τεμάχια.
2. Άλλα στοιχεία που υποβάλλονται από τους υπόχρεους είναι:
α. η κατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρηση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2:
χονδρική πώληση, παραγωγή, υπεραγορές τροφίμων (super market), λιανική πώληση
(λοιπές επιχειρήσεις), φαρμακεία,
β. τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρα,
αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία επικοινωνίας
του νόμιμου εκπροσώπου),
γ. τη διεύθυνση όλων των χώρων αποθήκευσης των προϊόντων,
δ. την προέλευση των προϊόντων [ελληνική - ΕΕ - τρίτη χώρα και ονομασία της τρίτης
χώρας].
3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός σημείων αποθήκευσης των
αποθεμάτων, η δήλωση γίνεται συγκεντρωτικά σε επίπεδο επιχείρησης.
Άρθρο 4
Διαδικασία δήλωσης αποθεμάτων
1. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 μπορούν να εισέλθουν στην ειδικά διαμορφωμένη
πλατφόρμα για τους σκοπούς της παρούσας είτε απευθείας, μέσω του συνδέσμου
https://antiseptics- suppliers.businessportal.gr, είτε μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov. gr/), στην οποία
μπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσμο: «Δήλωση Αποθεμάτων Υγειονομικού Υλικού
και Τροφίμων».
2. Οι υπόχρεοι συνδέονται με την εφαρμογή ως εξής:
α. οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ με τη χρήση των κωδικών
πρόσβασης της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ,
β. οι επιχειρήσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο
ΓΕΜΗ με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TAXIS.
3. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 2, μετά την αρχική δήλωση των αποθεμάτων
του άρθρου 1, υποχρεούνται να επικαιροποιούν τα αποθέματά τους εβδομαδιαίως και
συγκεκριμένα εντός των δυο πρώτων εργασίμων ημερών κάθε εβδομάδας (Δευτέρα
έως Τρίτη).
4. Σε περίπτωση καταχώρισης λανθασμένου στοιχείου εκ παραδρομής, οι υπόχρεοι
δύνανται να προβούν σε διόρθωσή του το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την
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τελευταία δήλωση αποθεμάτων. Μετά το πέρας του τριημέρου δεν υφίσταται σχετική
δυνατότητα και η δήλωση λογίζεται ως ανακριβής.
Άρθρο 5
Διάρκεια ισχύος υποχρέωσης δήλωσης υποβολής αποθεμάτων
Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων παρατείνεται για δυο μήνες, ήτοι έως τις 12
Ιουλίου 2020, ενώ με νεότερη απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υγείας το εν λόγω χρονικό διάστημα δύναται να παρατείνεται για χρονικό
διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών κάθε φορά, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου
δεύτερου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
Άρθρο 6
Έλεγχος συμμόρφωσης
1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία των αποθεμάτων αποτελούν πληροφοριακά δεδομένα
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕκΠΚ) του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με ευθύνη της ΓΓΕκΠΚ δύναται τα
δεδομένα να εξαχθούν ως πληροφοριακό υλικό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά
τη διάρκεια ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 (Α΄
171).
2. O Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, δύναται:
α. να δίνει εντολή ελέγχου συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 2,
β. να διαβιβάζει στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων την εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με την επιβολή προστίμου,
γ. να διαβιβάζει τα σχετικά στοιχεία προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, όταν
προκύπτουν ευρήματα που άπτονται των φορολογικών διατάξεων,
δ. να παρέχει κάθε αναγκαία πληροφόρηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατόπιν
σχετικού αιτήματός της.
Άρθρο 7
Ύψος προστίμου ανά παράβαση
1. Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων του άρθρου 2 με τις διατάξεις της από 14.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), του άρθρου δέκατου έβδομου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α΄ 83), του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και της παρούσας επισύρουν τις κάτωθι κυρώσεις:
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α. σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης προϊόντων αξίας έως δέκα χιλιάδες ευρώ
(10.000€) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) και κατάσχεση των
αδήλωτων προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 1,
β. σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης προϊόντων αξίας από δέκα χιλιάδες ένα έως
πενήντα χιλιάδες ευρώ (10.001 - 50.000€) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δυο
χιλιάδες έως δέκα χιλιάδες ευρώ (2.000 - 10.000€) και κατάσχεση των αδήλωτων
προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 1,
γ. σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης προϊόντων αξίας από πενήντα χιλιάδες ένα
ευρώ (50.001€) και πάνω επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες έως
εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000 - 100.000€) και κατάσχεση των αδήλωτων προϊόντων της
παρ. 1 του άρθρου 1,
δ. σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται το μέτρο της
κατάσχεσης όλων των προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 1. Αναλόγως δε της βαρύτητας
της παράβασης δύναται να επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο ύψους έως εκατό
χιλιάδων ευρώ (100.000€).
2. Για τη διαδικασία ελέγχου, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των
ανωτέρω κυρώσεων εφαρμόζεται αναλόγως η υπ΄ αρ. 34077/30.3.2020 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την
εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης” (Α΄ 68)» (Β΄ 1116), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α΄ 83).
3. Τα αδήλωτα προϊόντα, τα οποία κατάσχονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, εφόσον
ελεγχθούν από τον ΕΟΦ και κριθούν κατάλληλα για χρήση, διανέμονται σε φορείς του
δημοσίου τομέα (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία, δημόσιες Υπηρεσίες), οι
οποίοι έχουν υποβάλει αντίστοιχο αίτημα στη ΓΓΕκΠΚ.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Η παρούσα υ.α.,
-που είχε τροποποιηθεί από την υ.α 46553/2020 «Τροποποίηση και παράταση
ισχύος της υπ΄ αρ. 39683/16.4.2020 απόφασής των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υγείας (Β΄1481)» (Β΄ 1837), κατωτ. αριθ. 281,
-αντικαταστάθηκε ως άνω από την Απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων –
Υγείας Αριθμ. 63719 της 19/20.6.2020 «Αντικατάσταση της υπ΄ αρ.
39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υγείας «Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων» (Β΄ 1481),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 46553/ 13.5.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Τροποποίηση και παράταση
ισχύος της υπ΄ αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υγείας (Β΄ 1481)» (Β΄ 1837)» (Β΄ 2454).
Με την απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Υγείας Αριθμ. 73056 της
10/10.7.2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ΄ αρ.
39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υγείας “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β΄ 1481),
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όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Τροποποίηση και παράταση
ισχύος της υπ΄ αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υγείας (Β΄ 1481)” (Β΄ 1837)» (Β΄ 2454)» (Β΄ 2788), ορίστηκε
ότι: «Η ισχύς της υπ΄ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ΄ αρ.
39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υγείας “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β΄ 1481),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Τροποποίηση και παράταση
ισχύος της υπ΄ αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υγείας (Β΄ 1481)” (Β΄ 1837)» (Β΄ 2454), παρατείνεται από τη
λήξη της έως και την 12η Σεπτεμβρίου 2020.»
Με την απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Υγείας αριθμ. 94965 της
11/11.9.2020 «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Αντικατάσταση της υπ’ αρ.
39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υγείας ‘Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων’ (Β’ 1481), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας ‘Τροποποίηση και παράταση ισχύος της
υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υγείας (Β’ 1481)’ (Β’ 1837)” (Β’ 2454)» (Β΄ 3876) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της
υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Δήλωση
αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β’ 1481), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υγείας “Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας
(Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454) και όπως παρατάθηκε με την υπ’ αρ.
73056/10.7.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β’ 2788) παρατείνεται,
από τη λήξη της, έως και τη 12η Νοεμβρίου 2020.»
Με την απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Υγείας Αριθμ. 120338 της
12/12.11.2020 «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 63719/19-6-2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Αντικατάσταση της υπ’ αρ.
39683/16-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υγείας ‘Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων’ (Β΄ 1481),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13-5-2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας ‘Τροποποίηση και παράταση
ισχύος της υπ’ αρ. 39683/16-4-2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υγείας (Β΄ 1481)’ (Β΄ 1837)” (Β΄ 2454)» (Β’ 4998) ορίστηκε ότι:
«Η ισχύς της υπ’ αρ. 63719/19-6-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16-42020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας
“Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β΄ 1481), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13-5-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Τροποποίηση και παράταση ισχύος της
υπ’ αρ. 39683/16-4-2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υγείας (Β΄ 1481)” (Β΄ 1837)» (Β΄ 2454), όπως αυτή παρατάθηκε με τις υπ’ αρ.
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73056/10-7-2020 (Β΄ 2788) και 94965/11-9-2020 (Β΄ 3876) κοινές αποφάσεις
των ιδίων Υπουργών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και τις 12 Ιανουαρίου
2021».
Με την απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Υγείας Αριθμ. 2888 της
12/12.1.2021 «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Αντικατάσταση της υπ’ αρ.
39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υγείας ‘Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων’ (Β’ 1481), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας ‘Τροποποίηση και παράταση ισχύος της
υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υγείας (Β’ 1481)’ (Β’ 1837)” (Β’ 2454)» (Β’ 43) ορίστηκε ότι : «Η ισχύς της
υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Δήλωση
αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β’ 1481), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υγείας “Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ.
39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας
(Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454), όπως αυτή παρατάθηκε με τις υπ’ αρ.
73056/10.7.2020 (Β’ 2788), 94965/11.9.2020 (Β’ 3876) και 120338/12.11.2020
(Β’ 4998) κοινές αποφάσεις των ιδίων Υπουργών, παρατείνεται, από τη λήξη της,
έως και τις 12 Μαρτίου 2021».
----------.---------206. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Αριθμ.13850/2020 της 13/21.4.2020 «Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης
αδειών διαμονής, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Β του
ν. 4251/2014, όπως ισχύει» (Β΄ 1506)
Βλ. για νεώτερες ρυθμίσεις την υ.α. οικ.42711/2020 «Ανακαθορισμός αρμόδιας
αρχής έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014» (Β’ 5860), κατωτ. αριθ. 1021.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 20 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 (80 Α΄) «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
β) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του»,
γ) του άρθρου 109, του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 17, παράγραφος 1, του
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ν. 4664/2020 "Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την
αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος
του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας
κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α΄ 212) και άλλες
διατάξεις" (Α΄ 32),
δ) 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»,
ε) 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»,
στ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
ζ) του π.δ. 5/2020 «Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού»
(Α΄ 5),
η) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
θ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
ι) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34),
ια) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
ιβ) Την με αριθμό 12687/16.3.2020 (Β΄ 939) κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή
της υπηρεσίας της υποδοχής του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της
από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)», όπως αυτή
παρατάθηκε με την με αριθμό 3332/7.4.2020 (Β΄ 1297), όμοια απόφαση.
2. Την αναγκαιότητα λήψης ειδικής μέριμνας για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της
παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, κατά τη διάρκεια ισχύος των
περιοριστικών μέτρων δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 12687/16.3.2020 (Β΄ 939), όπως ισχύει,
μέσω της διασφάλισης εναλλακτικής δυνατότητας έκδοσης των μονίμων αδειών
διαμονής επενδυτών από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου με στόχο την διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
1. Οι αιτήσεις για την αρχική χορήγηση «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή», καθώς
και οι αιτήσεις για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για τα μέλη της οικογένειάς τους
που τον συνοδεύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 20 του
ν. 4251/2014, για το χρονικό διάστημα, από τη έναρξη ισχύος της παρούσης και έως
την ημερομηνία λήξης των περιοριστικών μέτρων δυνάμει της παραγράφου 2 του
άρθρου 15 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
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COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθεισομένων υπουργικών αποφάσεων, κατατίθενται, κατόπιν συνεννόησης και στο
πλαίσιο σχετικού προγραμματισμού, στην υπηρεσία μίας στάσης της Διεύθυνσης
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
2. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος, η αρμοδιότητα τελικής
υπογραφής των αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, ανατίθεται στον Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109, του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως αυτό συμπληρώθηκε
με το άρθρο 17, παράγραφος 1, του ν. 4664/2020 "Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για
το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και
Κτηματολογικών Γραφείων» (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις" (Α΄ 32).
3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται σε εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος και
συνεχίζουν να εκκρεμούν μετά την παρέλευση της ισχύος των περιοριστικών μέτρων,
εξετάζονται από την υπηρεσία μίας στάσης της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
----------.---------207. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1088 της 13/22.4.2020 «Παράταση αναστολής λειτουργίας της
Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ έως και τις 10.5.2020» (Β΄
1526)
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42) και
ιδίως της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4682/2020 (Α΄76).
β) Της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1293/10.4.2020) κοινής
απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας
και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και
Αθλητισμού - Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Β΄ 956) έως και τις 10.5.2020.».
γ) Της υποπερ. αα) περ. θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 του υποκεφαλαίου Γ΄ του
κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του πρώτου μέρους
του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94/2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
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συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις».
δ) Της υπ΄ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-3-2017 (ΦΕΚ Β΄968/22-03-2017)
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Β) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:
Την παράταση αναστολής των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών της
Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ, οι οποίες πραγματοποιούνται
με φυσική παρουσία, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έως και τις 10.5.2020.
Από την ως άνω αναστολή εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες της
Ακαδημίας, καθώς και η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
----------.---------208. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 9208 ΕΞ 2020 της
13/22.4.2020 «Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 116 Β΄) με θέμα “Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο ‘Πρόγραμμα
Διαύγεια΄ των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10 Β ν. 3861/2010,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)”» (Β΄ 1528)
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του μέρους Β του ν. 4623/2019 (Α 134), όπως ισχύει,
2. Του άρθρου 1 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,
3. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 121 και Α 126 Διορθώσεις
Σφαλμάτων), όπως ισχύει,
4. Της Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υπουργό Επικρατείας» (Β 2902).
5. Του άρθρου 10 Β ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014 (Α΄ 237) «Ανοικτή διάθεση και
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,
τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού
Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
6. Του άρθρου 64 ν. 4305/2014 (Α΄237).
7. Της αριθμ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/2012 υπουργικής
απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του ν.
3861/2010 (Β΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
8. Της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/2015 (Β΄ 116) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση
λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας
μέσω της ανάρτησης στο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των επιχορηγούμενων
φορέων (άρθρο 10 Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)».
9. Της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/39514/2015 (Β΄ 2844) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση
της υπ΄ αριθμ. ΔΗΔ/ Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 116 Β΄) με
θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των
επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10 Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο
16 ν. 4305/ 2014)”».
10. Της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016 (Β΄ 1507) υπουργικής απόφασης
«Τροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/ 1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
116 Β΄) ”Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση
της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των
επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10 Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο
16 ν. 4305/2014)”».
11. Της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21155/2017 (Β΄ 2277) υπουργικής απόφασης
«Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/ 1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 116 Β΄) με θέμα ˝Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο ”Πρόγραμμα Διαύγεια”
των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10 Β ν. 3861/2010, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)”».
12. Της αριθμ. ΔΗΔ/17304/2018 (Β΄1810) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της
αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 116 Β΄) με θέμα
”Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των
επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10 Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο
16 ν. 4305/2014)”».
13. Της αριθμ. ΔΗΔ/17089/2019 (Β΄1642) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της
ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 116 Β΄) με θέμα ”Ρύθμιση
λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας
μέσω της ανάρτησης στο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των επιχορηγούμενων
φορέων (άρθρο 10 Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν.
4305/2014)”».
Β. Την έκτακτη και απρόβλεπτη συνθήκη που προέκυψε από την εμφάνιση του
κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη λήψης μέτρων για τον περιορισμό της
διασποράς του.
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Γ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της αριθμ. ΔΗΔ/ Φ.40/1057/14.1.2015 (ΦΕΚ 116
Β΄) υπουργικής απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στοιχεία που αφορούν
δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2019 έως 31.12.2019 αναρτώνται μέχρι την 31η-52020.».
----------.---------209. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Γ4α/Γ.Π.οικ. 25588 της 22.4.2020 «Ορισμός του ποσοστού των πρόσθετων
εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄)» (Β΄ 1530)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄), με την οποία
αντικαταστάθηκε η περίπτωση Γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297 Α΄).
β. Της παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄ ) όπως αυτές
διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74Α΄).
γ. Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
δ. Του π. δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α΄/9-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας», όπως ισχύει.
ε. Του π. δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
2. Την υπ΄ αριθμ. 340/18.07.2019 (ΦΕΚ 3050/26-7-2019) απόφαση ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη.
3. Την υπ΄ αριθμ. 54713/18-7-2019 (ΦΕΚ 3105/2-8- 2019) απόφαση ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη.
4. Την αριθμ. Β1α, Β2α/22455/03.04.2020 βεβαίωση της Γ.Δ.Ο.Υ. από την οποία
προκύπτει ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη
5.131.303 € εις βάρος του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους των
Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Π.Ε.
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
από την παρούσα απόφαση.
6. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 24ωρη βάση των Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων και των Μονάδων Π.Φ. Υ.
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7. Την ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων και τον περιορισμό της διάδοσης
του κορωνοϊού, αποφασίζουμε:
Τον ορισμό του ύψους του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του
άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄) από 9% σε 15% από 01.03.2020 για χρονικό
διάστημα τεσσάρων μηνών (30.06.2020), προς το σκοπό της κάλυψης των εκτάκτων
αναγκών προστασίας υγείας από την μετάδοση του κορωνοϊού Covid-19.
Από 01.07.2020 το ύψος του ποσοστού των πρόσθετων εφημέριων της παρ. 6 του
άρθρου 34 του ν. 4351/ 04.12.2015 (ΦΕΚ 164 Α΄), επανέρχεται στο ύψος του ποσοστού
9%.
----------.---------210. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Γ4α/οικ.25562 της 22.4.2020 «Τοποθέτηση επικουρικών ιατρών στο
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού (COVID-19)» (Β΄ 1530)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του τριακοστού τετάρτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄).
β Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄).
γ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α΄), όπως
ισχύει,
δ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 180/Α΄),
όπως ισχύει.
ε. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/Α΄),
όπως ισχύει.
στ. Την με αριθμ. 340/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (ΦΕΚ 3051/Β΄).
ζ. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ. 24140/9-04-20 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ.
(ε) του ν. 4270/2014 (Α΄143) του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ε.ΚΕ.Α. εκτιμώμενου ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €)
για το τρέχον έτους, η οποία θα καλυφθεί μέσω ειδικής έκτακτης επιχορήγησης από
τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
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1. Στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) προσλαμβάνονται κατά παρέκκλιση των
κειμένων διατάξεων και για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την
εμφάνιση του κορωνοϊού τέσσερις (4) επικουρικοί ιατροί για χρονικό διάστημα
τεσσάρων (4) μηνών.
2. Οι προσλήψεις των ανωτέρω επικουρικών ιατρών διενεργούνται κατόπιν
πρόσκλησης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου
Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.). Η πρόσκληση αναρτάται για συνολικό χρονικό διάστημα πέντε
(5) ημερών στον επίσημο ιστότοπο του Ε.ΚΕ.Α. (www.ekea.gr) Στην πρόσκληση
αναφέρεται υποχρεωτικά ο συνολικός αριθμός των θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα
και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως
αυτά έχουν οριστεί με την παρούσα απόφαση.
3. Οι ιατροί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την δημοσίευση της πρόσκλησης
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ανάγκης στελέχωσης του Εθνικού Κέντρου
Αιμοδοσίας.
Άρθρο 2
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
α. Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι
Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους μέλους της Ε.Ε. ή έχουν πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου
συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί
μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής
δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς, οι οποίοι δεν έχουν
υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους.
β. Ιατροί που κατέχουν τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας της Αιματολογίας ή Ιατρικής
Βιοπαθολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής,
γ. Ιατροί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις λίστες επικουρικών ιατρών των Υ.ΠΕ. της
χώρας, ιατροί που παραιτήθηκαν από επικουρικοί ή δεν αποδέχθηκαν την θέση
επικουρικού καθώς και ιατροί που παραιτήθηκαν από θέση ιατρού Ε.Σ.Υ. έχουν την
δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Στην περίπτωση επιλογής τους,
παραμένουν εγγεγραμμένοι στις λίστες των Υ.ΠΕ.
2. Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.ΚΕ.Α. καταρτίζει ενιαίο κατάλογο των αιτούντων στον
οποίο θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, ο αριθμός πρωτοκόλλου και
η ημερομηνία αίτησης του. Η προτεραιότητα μεταξύ των αιτούντων καθορίζεται από
τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.
3. Ο προαναφερόμενος κατάλογος αναρτάται στον ιστότοπο του Ε.ΚΕ.Α. μόνο με τον
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του κάθε υποψηφίου.
Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση, που θα εκτυπώσουν από τον ιστότοπο του Ε.ΚΕ.Α.
και στην οποία θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του
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αιτούντα ιατρού και στην οποία θα αποστέλλεται και η τοποθέτηση του σε περίπτωση
επιλογής του.
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου της αλλοδαπής
απαιτείται φωτοαντίγραφο πτυχίου με την σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE),
φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας
του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.
3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
4. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
5. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο της επικράτειας.
6. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο
κάτοχος είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρέπει να υποβάλλουν φωτοαντίγραφο δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας
πολίτη της Ένωσης.
Οι υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να προσκομίσουν:
- φωτοαντίγραφο του δελτίου παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή
- φωτοαντίγραφο μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
- φωτοαντίγραφο δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς ή
- φωτοαντίγραφο δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς.
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι δεν κατέχει άλλη
έμμισθη θέση στον στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
8. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή από το
Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Δεκτές γίνονται επίσης βεβαιώσεις γνώσης της ελληνικής γλώσσας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή
απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας
του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις, ή έχουν
αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της
ελληνικής γλώσσας.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Ε.ΚΕ.Α. (Ολυμπιονίκη
Χρήστου Μάντικα 7 Αχαρνές) είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω πληρεξουσίου που έχει
ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι΄ αυτό με εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής του εξουσιοδοτούντος σύμφωνα με το νόμο, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς. Σε περίπτωση αποστολής
ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, όλες οι αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί
στην γραμματεία του Ε.ΚΕ.Α. κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων και
93

μέχρι την ώρα που θα ορίζει το Ε.ΚΕ.Α. στην πρόσκληση του. Αιτήσεις με ελλιπή
στοιχεία που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν
καταχωρούνται στον κατάλογο και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.
Άρθρο 4
Διαδικασία τοποθέτησης
1. Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Ε.ΚΕ.Α. για τους
τέσσερις (4) πρώτους στον κατάλογο ιατρούς.
2. Ο επικουρικός ιατρός οφείλει να προσέλθει για υπογραφή σύμβασης και ανάληψη
υπηρεσίας υπηρεσία εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποστολή του
ηλεκτρονικού μηνύματος επιλογής και τοποθέτησης του στην ηλεκτρονική διεύθυνση
(email) που έχει δηλώσει στην αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής του.
3. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί ο ιατρός, ή σε περίπτωση παραίτησης, καλείται ο
επόμενος στη λίστα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της σύμβασης.
4. Ιατροί που δεν αποδέχονται ή παραιτούνται και είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες
επικουρικών ιατρών των Υ.ΠΕ., παραμένουν εγγεγραμμένοι σε αυτές.
5. Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές του Επιμελητή Β΄.
----------.---------211. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. απόφ. 3761 Της
13/22.4.2020 «Τροποποίηση της 17955/20.12.2019 (Β΄ 4975) απόφασης Δημάρχου
περί καθιέρωσης υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών εργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το Α΄ εξάμηνο του 2020,
Προσαύξηση τριάντα τοις εκατό των ορίων της υπερωριακής εργασίας των
ένστολων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» ΦΕΚ 75/Α΄/30.03.2020, άρθρο 43,
παρ. 7» (Β΄ 1541)
----------.---------212. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αριθμ. 072998 της 2/22.4.2020
«Προσαύξηση για το χρονικό διάστημα 23-3-2020 έως 30-6-2020, του
προβλεπόμενου από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 αριθμού ωρών της
απογευματινής υπερωρίας κ.λπ. απασχόλησης κατά τριάντα τοις εκατό (30%) του
ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» (Β΄ 1543)
----------.----------
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213. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. οικ.14020 /2020 της 22/22.4.2020 «Υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και επίδοση αδειών
διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως ισχύει» (Β΄ 1546)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφου 3 του άρθρου 8 και 2 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 (80 Α΄)
«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις, όπως
ισχύει».
β) Των άρθρων 8, 9, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 και της
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4251/2014 (80 Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
γ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 2Α, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10, της
παραγράφου 1 του άρθρου 24, της παραγράφου 2 του άρθρου 61, της παραγράφου 3
του άρθρου 113 του ν. 4251/2014 (80 Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής
Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
δ) Του π.δ. 106/2007 (135 Α΄) «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική
επικράτεια των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους», όπως ισχύει.
ε) 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».
στ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
ζ) Του π.δ. 4/2020 (4 Α΄) «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων».
η) Του π.δ. 5/2020 και 6/2020 (5 Α΄) «Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργού» και «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» αντίστοιχα.
θ) Του π.δ. 9/2020 (Α΄10) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου».
ι) Του π.δ. 18/2020 (A΄ 34) «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
ια) Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄
149), όπως ισχύει.
ιβ) Της με αριθμό 9907/2019 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
«Έκδοση μονίμων αδειών διαμονής επενδυτών σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 (80 Α΄)» (Β΄ 1106).
ιγ) Της με αριθμό 340/2019 (3051 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη».
2. Την αυξανόμενη υποβολή αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για την χορήγηση ή
την ανανέωση των αδειών διαμονής και τον συνολικό όγκο των εργασιών που
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επιτελούν οι αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, καθώς και η Διεύθυνση Μεταναστευτικής
Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
3. Την αναγκαιότητα της απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και της Διεύθυνσης
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην επεξεργασία των αιτήσεων χορήγησης
και ανανέωσης των τίτλων διαμονής και την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων
πολιτών με αυτές, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία αυτών ή
των νόμιμων εκπροσώπων τους.
4. Το γεγονός ότι η διαδικασία επίδοσης των αδειών διαμονής, η οποία ρυθμίζεται
από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 έχει διακοπεί σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην αριθμ. 12687/2020 (Β΄939) κοινή υπουργική απόφαση όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία στο πλαίσιο αναγκαιότητας λήψης
μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό την αποφυγή και τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ανεστάλη η υπηρεσία της
υποδοχής του κοινού στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και στη
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
από Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020, με αποτέλεσμα
τη σώρευση στις αρμόδιες υπηρεσίες μεγάλου αριθμού εκδοθεισών και έτοιμων προς
επίδοση αδειών διαμονής, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η θεσμοθέτηση νέας
διαδικασίας επίδοσης αυτών, προκειμένου να υπάρξει διασφάλιση των δικαιωμάτων
των πολιτών τρίτων χωρών από την αδυναμία επίδοσης των εκδοθεισών αδειών
διαμονής και παροχή του απαιτούμενου χρόνου για την σταδιακή προσαρμογή των
υπηρεσιών στης διαδικασία σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων αποτροπής
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την με αριθμό 3765/22.4.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με
την οποία προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία αφορά
στο κόστος ταχυμεταφοράς των αδειών διαμονής/δελτίων διαμονής, ύψους έως
150.000 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2420103001 του Ειδικού Φορέα
1055- 201-0000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και
Ασύλου» του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
αποφασίζουμε:
1. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά επί αιτήσεως που έχει υποβληθεί κατά τα
οριζόμενα στις παραγράφους 2 των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, για
χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και τα δικαιολογητικά της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ανωτέρω νόμου αναφορικά με την υποχρέωση
δήλωσης μεταβολής κατοικίας, αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης
χώρας ή από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού στην αρμόδια υπηρεσία μέσω ταχυδρομείου
(συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, εφαρμοζομένων κατά τα
λοιπά, των διατάξεων του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.
2. Άδειες διαμονής των οποίων εκκρεμεί η επίδοσή τους επιδίδονται στον
ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώρας ή στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτού από την αρμόδια
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υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Γενικής Γραμματείας
Μεταναστευτικής Πολιτικής, μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, με αποδεικτικό
επίδοσης και αντίγραφο της σχετικής απόφασης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά, των
διατάξεων του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.
3. Οι άδειες διαμονής των άρθρων 16, 17 και 20Β του ν. 4251/2014 μπορούν να
επιδίδονται απευθείας στο πληρεξούσιο/τον αντίκλητο του αιτούντος πολίτη τρίτης
χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4251/2014, μετά από αίτημά τους, σε
συνεννόηση με την οικεία υπηρεσία και στο πλαίσιο του σχετικού προγραμματισμού
αυτής. Η αρμόδια υπηρεσία, ιδίως στην περίπτωση των αδειών διαμονής του άρθρου
17 και του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014, δύναται να επιδώσει τις σχετικές άδειες
διαμονής κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος.
----------.---------214. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ.
40587 της 22/22.4.2020 «Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας
των υπεραγορών τροφίμων (super market) από 25.4.2020 έως και 9.5.2020» (Β΄
1546)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου έβδομου 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).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου δέκατου 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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α΄ 83).
3. Τις διατάξεις του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της
λειτουργίας και της ανάπτυξης βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα
Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α' 202) και ειδικότερα του άρθρου 12 αυτού.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του
άρθρου 23 του ν. 1957/1991 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης
των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α' 114).
5. Τις διατάξεις του v. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της
παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 173) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 3
και 4 αυτού.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης» (Α' 185).
7. 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).
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8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121) και διόρθωση
σφαλμάτων (Α' 126).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως διατηρήθηκε σε
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του v. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
10. Την υπ' αριθμ. 32859/24.3.2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών
καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων από 26.3.2020 έως 25.4.2020» (Β' 1023).
11. Την υπ' αριθμ. 40200/21.4.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5
περ. (ε) του v. 4270/2014 (Α' 143), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των υπεραγορών τροφίμων (super market) από το
Σάββατο, 25 Απριλίου 2020 έως και το Σάββατο, 9 Μαΐου 2020 διαμορφώνεται ως
εξής:
α) Για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 έως 21:00.
β) Για το Σάββατο 07:00 έως 20:00.
Άρθρο 2
Η παρούσα υπουργική απόφαση δύναται να τροποποιηθεί ή και να ανακληθεί με
νεότερη όμοια, εφόσον κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.
Άρθρο 3
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τα οριζόμενα της παρούσας.
Η μη συμμόρφωσή επισύρει την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του
άρθρου 12 του v. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας
και της ανάπτυξης βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου
Ανάπτυξης» (Α' 202), καθώς και την επιβολή προστίμου που προβλέπεται στην παρ. 1
του άρθρου εικοστού δεύτερου 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 κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
----------.----------
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215. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ.16073/287 της 22/22.4.2020 «Μέτρα
στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19» (Β΄ 1547 Διορθ.
Σφλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 1841 της 13.5.2020)
Για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 στην ειδική πλατφόρμα
του
ειδικού
μηχανισμού
στήριξης
των
εργαζομένων
(supportemployees.services.gov.gr) των εργαζόμενων – δικαιούχων της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού που εντάσσονται σε μία εκ των προβλεπόμενων
ειδικών κατηγοριών της παρούσας απόφασης, βλ. το άρθρο 5 της υ.α.
12997/231/2020 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων
με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 993), ανωτ. αριθ. 84.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76),
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. 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),
5. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει,
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 ισχύει,
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. τη με αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
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12. την αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
13. την αριθμ. 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),
14. την αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης
εργαζομένων επιχειρήσεωνεργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν Αριθμό
Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η
επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή
πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των
ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1078),
15. την αριθμ. 15928/922/22-4-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
16. την ανάγκη διεύρυνσης των δικαιούχων των μέτρων στήριξης εργαζομένων που
πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID19, σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι είτε εργάζονται σε πολλαπλούς
εργοδότες είτε λόγω της φύσεως του επαγγέλματος, ασφαλίζονται με ειδικές διατάξεις,
17. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στη με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 1078), αποφασίζουμε:
Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά
λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19, ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν:
α.i) Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, υπάγονται
υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, ασκούν ένα από τα επαγγέλματα του
παρακάτω πίνακα και έλαβαν ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989
κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 - Νοεμβρίου 2019.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Λατόμοι, ασβεστοποιοί
Σμυριδορύκτες
Δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες
Καπνεργάτες
Αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί - πλινθοποιοί
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Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
Μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου
Ηθοποιοί
Υποδηματεργάτες
Χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου
Ελεγκτές κινηματογράφου - θεάτρου
Ταμίες κινηματογράφου - θεάτρου
Τεχνικοί - κινηματογράφου και τηλεόρασης
Ταξιθέτες θεάτρου - κινηματογράφου
Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λπ. μηχανημάτων
Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου
Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των
οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
α.ii) Από τους ανωτέρω εργαζόμενους εξαιρούνται όσοι είναι στη συνέχεια
δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του
διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.
β) Οι μισθωτοί του τουριστικού - επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική
επιδότηση ανεργίας, που έλαβαν με βάση την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
1545/1985 (Α΄91), όπως ισχύει, έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019.
γ) Οι οικοδόμοι, δικαιούχοι του δωροσήμου Πάσχα 2020, με εξαίρεση όσους εξ
αυτών είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής
ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.
δ) Οι φορτοεκφορτωτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β΄
Φορτοεκφορτωτών, Λιμένα και Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών
(ΕΜΦ), καθώς και οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄
(ΕΜΦ), εφόσον προσκομίσουν Λογαριασμό Ασφαλισμένου ή Βεβαίωση
Ασφαλισμένου από τον e-ΕΦΚΑ, με την οποία βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στον
αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας του εκφορτωτή λιμένα ή ξηράς, για το προγενέστερο
χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας.
ε) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής
εισφορών στον e-ΕΦΚΑ Πλ. Συντάγματος. Εξαιρούνται όσοι είτε είναι δικαιούχοι της
παράτασης της τακτικής επιδότησης ανεργίας του άρθρου έβδομου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και ισχύει, είτε είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής
ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
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(Α΄ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους
αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85),
όπως ισχύει.
στ) Οι τουριστικοί συνοδοί, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε
τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του
πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του
Μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μελών μέχρι το
έτος 2019, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα
λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και
30/4/2020.
«ζ) Οι αποκλειστικές/οι νοσοκόμοι, που είναι εγγεγραμμένες/οι στο μητρώο
αποκλειστικών νοσοκόμων, που τηρείται στις Διοικήσεις των επτά (7) Υγειονομικών
Περιφερειακών (ΔΥΠΕ) του Υπουργείου Υγείας και έχουν αποδώσει ασφαλιστικές
εισφορές στον e – ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) λόγω απασχόλησής τους με την
ανωτέρω ιδιότητα κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 1/1/2019 έως και
22/4/2020.».
Η περ. ζ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. 1, της παρ. Α της απόφ.
Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ.
18657/370 της 15/15.5.2020 «Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/ 22-42020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται
σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 1547 και Β΄ 1841)» (Β΄ 1863)
η) Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής
Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους και είναι υπόχρεοι καταβολής
εισφορών στον e-ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.
«θ) Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και
κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και
εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 50% των
συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020
έως και 20/4/2020.».
Η περ. θ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. 2, της παρ. Α της απόφ.
Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ.
18657/370 της 15/15.5.2020 «Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/ 22-42020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται
σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 1547 και Β΄ 1841)» (Β΄ 1863).
ι) (Απαλείφθηκε από την περ. 3, της παρ. Α της απόφ. Υπουργών Οικονομικών –
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 18657/370 της 15/15.5.2020
«Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/ 22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων
ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1547 και Β΄ 1841)» (Β΄ 1863)).
«κ) Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του
Πολιτισμού με επαγγέλματα βάσει της στατιστικής ταξινόμησης των επαγγελμάτων
κατά ΣΤΕΠ92 που καταγράφονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, οι οποίοι απασχολήθηκαν:
αα) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με συμβατικό χρόνο
λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από 15/2/2020 έως και 20/3/2020, που είτε
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έληξαν πρόωρα είτε έληξαν αφού παρήλθε ο συμφωνημένος χρόνος, σε επιχειρήσεις –
εργοδότες που υπάγονται σε έναν από τους ΚΑΔ 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 58.11,
59.11, 59.12, 59.13, 59.14,59.20 85.52, 7810.1101 ή
ββ) με βραχυχρόνιες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (όπως
συμβάσεις μιας ή δύο ημερών) με συμβατικό χρόνο έναρξης και λήξης εντός του ιδίου
ως άνω χρονικού διαστήματος σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις – εργοδότες.
Εξαιρούνται όσοι εξ αυτών είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν επίδομα
τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, ιι)
δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020
ΠΝΠ (Α΄ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους
αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄
85),όπως ισχύει ιιι) δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού
σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β΄ 1629) κοινής υπουργικής
απόφασης.
λ) Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του
Πολιτισμού που υπάγονται σε έναν από τους κωδικούς ειδικοτήτων σύμφωνα με τον
e- ΕΦΚΑ, απασχολήθηκαν σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις – εργοδότες και
έχουν ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ κατά τη δημοσίευση της παρούσας.
Εξαιρούνται όσοι εξ αυτών είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν επίδομα
τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, ιι)
δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020
ΠΝΠ (Α΄ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους
αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85),
όπως ισχύει ιιι) δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού
της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β΄ 1629) κοινής υπουργικής απόφασης.
«λ 1) Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του
Πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως την 15η/10/2020 στην ειδική ηλεκτρονική
πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services. gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Εξαιρούνται όσοι εξ αυτών:
i) ήταν δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας στο χρονικό διάστημα από 1/1/2020
έως και 31/5/2020
ii) είναι δικαιούχοι και έχουν ήδη λάβει ή θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού
ύψους οκτακοσίων ευρώ (800 €), που προβλέπεται στην παρούσα, όπως ισχύει».
Η υποπερ. λ1) προστέθηκε με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 39436/994 της 30.9/1.10.2020 «Τροποποίηση
της υπό στοιχεία οικ. 16073/287/ 22.4.2020 “Μέτρα στήριξης εργαζομένων
ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 1547 και Β’1841), κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει» (Β’ 4270). Με το δε προτελευταίο εδ. της άνω
απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία οικ. 16073/287/ 22.4.2020
(Β’ 1547 και Β’ 1841) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.».
μ) Εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται για λογαριασμό περισσοτέρων του ενός
εργοδοτών – φυσικών προσώπων (συναπασχόληση) που δεν έχουν συστήσει Νομικό
Πρόσωπο και δεν αποτελούν κοινωνία και υπάγονται στις εξαιρέσεις της παρ. 14.1 του
103

άρθρου 14 της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520)
όπως ισχύει, και έχουν ημέρες ασφάλισης e – ΕΦΚΑ από 1/12/2019 έως και 29/2/2020.
Εξαιρούνται όσα μέλη είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν επίδομα τακτικής ανεργίας ή
βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑτ.Ο.Α.Ε.Ε. εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, ιι) δικαιούχοι των
μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α΄ 68),
όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) όπως ισχύει, ιιι) δικαιούχοι της
οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/274-2020 (Β΄1629) κοινής υπουργικής απόφασης.
ν) Ενεργά μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων του ν. 4430/2016, που είναι
εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, των οποίων η επιχειρηματική
δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
Εξαιρούνται όσα μέλη είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν επίδομα τακτικής ανεργίας ή
βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑτ.Ο.Α.Ε.Ε. εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, ιι) δικαιούχοι των
μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α΄ 68),
όπως ισχύει, για τους ελεύθερους/επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) όπως ισχύει, ιιι) δικαιούχοι της
οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/274-2020 (Β΄ 1629) κοινής υπουργικής απόφασης.
ξ) Προπονητές καλαθοσφαίρισης με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ενεργά μέλη
σωματείων του ερασιτεχνικού αθλητισμού, που είναι καταχωρημένοι στο μητρώο
μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ), με εξαίρεση
όσους εξ αυτών είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν επίδομα τακτικής ανεργίας ή βοήθημα
αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ. Ο.Α.Ε.Ε.
εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, ιι) είναι δικαιούχοι των
μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α΄ 68),
όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) όπως ισχύει, ιιι) δικαιούχοι της
οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/274-2020 (Β΄1629) κοινής υπουργικής απόφασης.».
Οι περ. κ έως ξ προστέθηκαν με την περ. 3, της παρ. Α της απόφ. Υπουργών
Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 18657/370 της
15/15.5.2020 «Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/ 22-4-2020 «Μέτρα
στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1547 και Β΄
1841)» (Β΄ 1863).
«ο) Οι δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες που δεν έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα του
άρθρου 22 του ν. 1836/1989 κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 - Νοεμβρίου
2019 και δεν ήταν δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας στο χρονικό διάστημα από
1/1/2020 έως και 31/5/2020.
π) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού, αποφοίτησαν από τη διετούς
φοίτησης Σχολή Ξεναγών εντός του 2019, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ξεναγών
(ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.
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ρ) Οι Πωλητές Λαϊκού Λαχείου, μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών οι οποίοι
ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 90-95 του ΙΓ΄ Κεφαλαίου της υπό
στοιχεία 55575/Ι.479 υπουργικής απόφασης «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
διατάξεως Κανονισμών Ι.Κ.Α. περί υπαγωγής εις την ασφάλισιν και εισπράξεως
εισφορών ως και κωδικοποιήσεως τούτων» (Β΄ 816/1965), όπως τροποποιήθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) «Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών
Λαχείων» και με την υπό στοιχεία Φ.11321/31042/1232 (Β΄ 3196/2016) απόφαση
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και
πληρούν τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα κατά τη δημοσίευση της κοινής
υπουργικής απόφασης.».
Οι περ. ο έως και ρ προστέθηκαν με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 33272/816 της 19/20.8.2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 16073/287/ 22-4-2020 “Μέτρα στήριξης
εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 1547 και
Β΄ 1841), κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει» (Β΄ 3472). Με το δε
τελευταίο εδ. της άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. οικ.
16073/287/ 22-4-2020 (Β΄ 1547 και Β΄ 11841) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
Άρθρο 2
Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού και λοιπά μέτρα
«Οι εργαζόμενοι του άρθρου 1 είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), εφόσον δεν έχουν λάβει ή δεν θα λάβουν:
α) την αποζημίωση ειδικού σκοπού που προβλέπεται στη με αριθμ. 12998/232/23-32020 (Β΄ 1078) κοινή υπουργική απόφαση,
β) την οικονομική ενίσχυση του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α΄ 68),
όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) όπως ισχύει,
γ) την οικονομική ενίσχυση – αποζημίωση ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ.
16604/3224/27-4- 2020 (Β΄ 1629) κοινής υπουργικής απόφασης.».
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Τα μέσα σε «» εδάφια αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. Β της απόφ.
Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ.
18657/370 της 15/15.5.2020 «Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/ 22-42020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται
σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 1547 και Β΄ 1841)» (Β΄ 1863).
Άρθρο 3
Διαδικασία λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
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1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του
άρθρου 2, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στο
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
«2. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν
διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που
τηρούνται στα Π.Σ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σχετικά
αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων καθώς και των φορέων που καταβάλουν
αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID 19.».
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω την της παρ. Γ της απόφ. Υπουργών
Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 18657/370 της
15/15.5.2020 «Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/ 22-4-2020 «Μέτρα
στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1547 και Β΄
1841)» (Β΄ 1863).
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------216. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 26340 της 22/22.4.2020
«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό
διάστημα από 22.4.2020 έως και 5.5.2020» (Β΄ 1548)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 28050 της 4/4.5.2020 «Παράταση
ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26340/ 22.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου “Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη
Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό διάστημα από 22.4.2020
έως και 5.5.2020” (Β΄ 1548), έως και τις 12.5.2020» (Β΄ 1697), ορίστηκε ότι: «Η
ισχύς της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26340/22.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη
Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό διάστημα από 22.4.2020
έως και 5.5.2020» (Β΄ 1548), παρατείνεται έως και τις 12.5.2020.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εξηκοστού 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
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δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19»
(Α΄ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L
180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 51),
δ) του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή
προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση
του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 91),
ε) του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 169),
στ) του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27),
ζ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»
(Α΄ 149),
ι) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ια) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά
της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα
από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985).
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3. Την υπ΄ αρ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.25768/16.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Παράταση της υπ΄
αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β΄ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις
10.5.2020» (Β΄ 1472).
4. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω
εμφάνισης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας μεταναστών
Κρανιδίου-ξενοδοχείο GALAXY, προκειμένου να προληφθεί η διασπορά κρουσμάτων
COVID-19 στην εν λόγω δομή φιλοξενίας μεταναστών, αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή.
5. Την από 22.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.26329/22.4.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
1. Τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας από τις 22.4.2020 έως και τις
5.5.2020, των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας μεταναστών
Κρανιδίου-ξενοδοχείο GALAXY, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα
εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό της. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στην ως άνω
δομή φιλοξενίας τρίτων προσώπων, με την εξαίρεση των εργαζομένων σε αυτήν, των
αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας
και του ΕΟΔΥ.
2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες
τρίτων χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά)
μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που
κατανοούν, καθώς και όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της
δομής, για τους λόγους εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την
ανάγκη πιστής τήρησής του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους
εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας.
4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας
και δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων,
διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγμών.
5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας,
τον Δήμο Ερμιονίδας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου προς υλοποίηση των
σχετικών ενεργειών της.
Άρθρο Δεύτερο
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Κατά τα λοιπά διατηρείται σε ισχύ η υπ΄ αρ. Δ1Α/ ΓΠ.οικ.25768/16.4.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και
Ασύλου «Παράταση της υπ΄ αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β΄ 985) κοινής
απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και
Ασύλου έως και τις 10.5.2020» (Β΄ 1472).
----------.---------217. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αριθμ. 6/877/15.4.2020 της 15/23.4.2020 «Παράταση της
απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων ή άλλων συναλλαγών πέραν των ανοιχτών
πωλήσεων, οι οποίες δημιουργούν ή αυξάνουν την καθαρή αρνητική θέση σε
μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του
Κανονισμού (ΕΕ) 236/2012, για τις οποίες η αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, ανεξαρτήτως του τόπου εκτέλεσης της συναλλαγής» (Β΄ 1557)
Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α΄
167).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές
των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης.
3. Το άρθρο 18 του ν. 4141/2013, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
είναι αρμόδια για την εφαρμογή των μέτρων και την άσκηση των καθηκόντων και
εξουσιών που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 236/2012.
4. Το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 236/2012, το οποίο ορίζει ότι, όπου υπάρχουν
ανεπιθύμητα συμβάντα ή εξελίξεις που συνιστούν σοβαρή απειλή για τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την εμπιστοσύνη της αγοράς στο οικείο κράτος
μέλος ή σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, και το μέτρο είναι απαραίτητο για την
αντιμετώπιση της απειλής και δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην
αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών δυσανάλογες προς τα οφέλη
του, προκειμένου η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για τον εν λόγω τόπο
να εξετάσει κατά πόσον είναι σκόπιμο να απαγορεύσει ή να επιβάλει όρους σχετικά με
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνάπτουν α) ανοικτή πώληση ή β) συναλλαγή
διαφορετική από τη ανοικτή πώληση η οποία δημιουργεί ή σχετίζεται με
χρηματοπιστωτικό μέσο και το αποτέλεσμα ή ένα από τα αποτελέσματα αυτής της
συναλλαγής είναι να παρέχει χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα στο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο σε περίπτωση μείωσης της τιμής ή της αξίας άλλου χρηματοπιστωτικού
μέσου.
5. Το άρθρο 24 του Κανονισμού (ΕΕ) 236/2012, το οποίο ορίζει ότι, το μέτρο μπορεί
να ανανεωθεί για περαιτέρω περιόδους μη υπερβαίνουσες τους τρεις μήνες εάν οι λόγοι
λήψης του μέτρου εξακολουθούν να ισχύουν. Εάν το μέτρο δεν ανανεωθεί μέχρι τη
λήξη της εν λόγω τρίμηνης περιόδου, λήγει αυτομάτως.
6. Τα άρθρα 5 και 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 918/2012 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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7. Τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19 στις χρηματοπιστωτικές
αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
8. Το γεγονός ότι η απαγόρευση είναι μέτρο κατάλληλο και ανάλογο για την
αντιμετώπιση του επιπέδου της προαναφερόμενης απειλής στις αγορές λόγω COVID 19 και δεν ενέχει αρνητική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα της αγοράς
δυσανάλογη προς τα οφέλη του καθώς και ότι συνιστά προληπτικό μέτρο το οποίο, υπό
τις εξαιρετικές συνθήκες λόγω της επιδημίας COVID-19, είναι απαραίτητο.
9. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43) και
αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α΄ 146).
10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98/22-4-2005), αποφασίζει ομόφωνα:
Άρθρο 1
1. Την παράταση της απαγόρευσης των συναλλαγών σε οποιοδήποτε
χρηματοπιστωτικό μέσο που θα δημιουργούσε ή θα αύξανε καθαρή αρνητική θέση
μετοχών, εισηγμένων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανεξάρτητα από τον τόπο εκτέλεσης της συναλλαγής. Η
απαγόρευση ισχύει και για πωλήσεις μετοχών που στην ίδια συνεδρίαση ακολούθως
καλύπτονται από αγορές μετοχών. Η απαγόρευση ισχύει ανεξάρτητα από το που
πραγματοποιείται η εκτέλεση της συναλλαγής (σε τόπο διαπραγμάτευσης ή OTC).
Το μέτρο εφαρμόζεται στις μετοχές των οποίων η αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, καθώς και σε όλα τα σχετικά μέσα που σχετίζονται με τον υπολογισμό
της καθαρής αρνητικής θέσης που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι Μέρος 1 και στα
άρθρα 5 και 6 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 918/2012 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
2. Το μέτρο μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού
(ΕΕ) 236/2012. Η δυνατότητα παράτασης/ανανέωσης του μέτρου θα εξετάζεται εάν οι
περιστάσεις που δικαιολογούσαν την επιβολή του μέτρου επιμένουν ή επιδεινώνονται.
Το μέτρο μπορεί να αρθεί πριν από τη λήξη της καθορισμένης περιόδου, εάν αλλάξουν
οι περιστάσεις που δικαιολόγησαν την επιβολή του μέτρου.
3. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3, η προαναφερθείσα
απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στη δραστηριότητα της ειδικής διαπραγμάτευσης.
Ειδικότερα, η απαγόρευση δεν ισχύει για:
(α) Ειδικούς Διαπραγματευτές που πραγματοποιούν συναλλαγές επί των ανωτέρω
μετοχών.
β) Ειδικούς διαπραγματευτές που πραγματοποιούν συναλλαγές επί των παραγώγων
των ανωτέρω μετοχών.
(γ) Ειδικούς διαπραγματευτές που πραγματοποιούν συναλλαγές επί των
παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) των ανωτέρω μετοχών.
(δ) Ειδικούς διαπραγματευτές που πραγματοποιούν συναλλαγές σε μερίδια
Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) και παράγωγα επί των δεικτών
των οποίων οι παραπάνω μετοχές αποτελούν μέρος της σύνθεσής τους.
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Η παραπάνω εξαίρεση αφορά συναλλαγές που σκοπό έχουν την κάλυψη ή την
αντιστάθμιση κινδύνου συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης
των υποχρεώσεων των ειδικών διαπραγματευτών.
Επίσης, από την ανωτέρω απαγόρευση, εξαιρείται η δημιουργία ή η αύξηση καθαρής
αρνητικής θέσης μέσω παραγώγων προϊόντων επί δεικτών, με την προϋπόθεση ότι στη
σύνθεση του δείκτη δεν περιλαμβάνονται μετοχές, που ορίζονται στην απόφαση, σε
ποσοστό άνω του 50% της στάθμισης του δείκτη.
Αρθρο 2
Ισχύς - Διάρκεια
1. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 25-4-2020 ώρα 00.00.01 (CET) μέχρι την
18-5-2020 ώρα 24.00.00 (CET).
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
----------.---------218. ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4684 της 25/25.4.2020 «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)
Άρθρο 1
Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75)
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, η από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμ. 75 Φύλλο της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:
(Ακολουθεί το κείμενο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου όπως
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 75.
Για την επικαιροποιημένη έκδοση της ανωτέρω π.ν.π. μέχρι και τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, βλ. ανωτ. αριθ. 108)
Άρθρο 2
Άδεια ειδικού σκοπού
(Αντικαθίσταται το δεύτερο εδ. της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25, όπως αυτή κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76).
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«Άρθρο 3
Μείωση μισθώματος για μισθώσεις εξαρτημένων μελών - φοιτητών υπό όρους
Με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ.
339, ορίστηκε ότι: «Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των οφειλών των
περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 που τυχόν καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν από 11.3.2020
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα καταβληθούν εμπρόθεσμα,
συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές
ημερομηνίες καταβολής από τις 31.7.2020 και μετά. Ειδικά για τους εκμισθωτές
της παρ. 2 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), όπως αυτή
κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α΄ 83), οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου
εφαρμόζονται και για οφειλές με καταληκτική ημερομηνία εντός των μηνών
Μαρτίου και Απριλίου 2020, οι οποίες καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν
εμπρόθεσμα. Ειδικά για τους εκμισθωτές του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),
οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται και για οφειλές με καταληκτική
ημερομηνία εντός του μηνός Απριλίου 2020, οι οποίες καταβλήθηκαν και
εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς
ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Από το ευεργέτημα της παρούσας
εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και
οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ
αλλοδαπού Δημοσίου. Οι διατάξεις της παρ. 1 που προβλέπουν παράταση
προθεσμιών καταβολής, καθώς και οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν
εφαρμόζονται σε δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής
απόφασης ή προσωρινής διαταγής.»
Βλ. και την απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. Α.
1209 της 23/23.9.2020 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που
προβλέπονται από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί υποβολής της
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, της
“Δήλωσης COVID” για τους μήνες Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο και από την υπό
στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί
βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»
(Β΄ 4099), κατωτ. αριθ. 741.
Βλ. και την υ.α. Α. 1228 της 14/16.10.2020 «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με
τη μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4582), κατωτ. αριθ. 825.
Για την υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου
2020 προκειμένου να διορθωθούν, από τους φορολογουμένους, λάθη ή
παραλείψεις τους, μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου 2020, βλ. την απ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Αριθμ. Α. 1243 της 30.10/9.11.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.
1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄
3579)» (Β’ 4914), κατωτ. αριθ. 880.
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1. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος
για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί
μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του άρθρου δεύτερου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την
κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας
τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της παρ. 1 ή της παρ. 3 του ως
άνω άρθρου, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των
μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων και των
λοιπών προϋποθέσεων του ίδιου άρθρου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».
Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 339.
Εκδόθηκε η απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. Α.
1139/2020 «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), κατωτ. αριθ. 402.
Εκδόθηκε η υ.α. Α1171/2020 «Εμπρόθεσμη υποβολή της “Δήλωσης Covid” του
άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.»
(Β΄ 3048), κατωτ. αριθ. 557.
«3. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 ισχύουν και για τον μήνα Ιούνιο 2020, εφόσον ένας
τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5
του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και του οποίου έχει
ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, ή το αργότερο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, εφόσον
ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 5 του ως άνω άρθρου, όπως αυτές προσδιορίζονται ανά κλάδο και μήνα με την
απόφαση του ίδιου άρθρου, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση
εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.»
Η παρ. 3, που είχε προστεθεί με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4690/3030.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 339, αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2
του άρθρου 3 του ν. 4722/15-15.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704.
«4. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 δύνανται να ισχύουν για τους μήνες Σεπτέμβριο και
Οκτώβριο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της
παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), και του οποίου
έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές προσδιορίζονται ανά κλάδο και
μήνα με την απόφαση της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, και του οποίου έχει ανασταλεί
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προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 2 του
ίδιου άρθρου. Η απαλλαγή από την καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος,
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 30% του
συνολικού μισθώματος. Για την εφαρμογή της παρούσας απαιτείται σχετική συμφωνία
μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και καταβολή του μειωμένου
τουλάχιστον κατά 30% μισθώματος εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων
προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα. Με απόφαση του
Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα
για την υποβολή της δήλωσης του παρόντος».
Η παρ. 4, που είχε προστεθεί με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4722/1515.9.2020 (Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704, αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3
του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), κατωτ. αριθ. 909.
Εκδόθηκε η απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. Α.
1230/2020 «Καθορισμός του τρόπου, χρόνου, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου
θέματος για την υποβολή της “Δήλωσης COVID” στις περιπτώσεις που έχει
επέλθει μείωση μισθώματος τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%)» (Β’ 4620),
κατωτ. αριθ. 832.
«5. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 ισχύουν για τον μήνα Οκτώβριο 2020, εφόσον ένας
τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η
σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).
6. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 ισχύουν αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020,
εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος της περ. β’ της παρ. 8 του άρθρου
δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), και του οποίου έχει ανασταλεί
προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής
ενότητας στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση».
Οι παρ. 5 και 6 προστέθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α’
227), κατωτ. αριθ. 909.
Άρθρο 4
Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων
Όπου στο άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄84), το οποίο αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του όγδοου άρθρου της
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), αναφέρεται η φράση «μέχρι και πέντε (5)
εργαζομένους», η φράση αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι και είκοσι (20)
εργαζομένους».
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Άρθρο 5
Μετατάξεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4652/2020 (Α΄ 9), αντικαθίσταται
ως εξής:
«στ. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου ή με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Εφόσον για προκηρυσσόμενη
θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι
αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου. Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της
κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η
προσωποπαγής θέση.
Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την καθ΄
οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.»
Άρθρο 6
Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου
προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων
Παρατείνονται έως τις 25 Ιουνίου 2020 η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του
ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) και
των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα
ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον
μήνα Μάρτιο του 2020 και έως τις 25 Ιουλίου 2020 η είσπραξη των ανωτέρω
επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εν λόγω προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς
αναστολής τον μήνα Απρίλιο του 2020. Τα ανωτέρω ποσά βεβαιώνονται σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 110 και την παρ. 5 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 (A΄ 265).
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων επιβαρύνσεων για τις
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 110 του ν.
2960/2001.
Άρθρο 7
Μεταβατική λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ
Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του ν. 4373/2016 (Α΄49) προστίθενται
δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ως εξής:
«Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου και μέχρι
να ολοκληρωθεί η στελέχωση και διαπιστωθεί, κατόπιν αυτής, η εν γένει λειτουργική
ετοιμότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν., εξακολουθεί να λειτουργεί το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ως προς τα
επείγοντα ζητήματα, ιδίως δε ως προς τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις και τις
αρμοδιότητες των περιπτώσεων (α) και (ε) της παρ. 5 του άρθρου 128 ΣΤ΄ του ν.
2725/1999 (Α΄ 121), που αφορούν στη διαδικασία διενέργειας των ελέγχων ντόπινγκ
και διαχείρισης των αποτελεσμάτων τους. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο λειτουργική
ετοιμότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν. βεβαιώνεται με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών
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από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω διαπιστωτικής
πράξης λήγει η λειτουργία του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και στη θέση του υπεισέρχεται ο
Ε.Ο.Κ.Α.Ν., χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διατύπωση.»
Άρθρο 8
Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών και προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων
με άμεση ισχύ
1. Ειδικώς για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης
ρύθμισης και ιδίως των απαγορεύσεων που θεσπίζονται με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 101Δ και της παρ. 3 του άρθρου 131 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), επιτρέπεται η
τροποποίηση, με άμεση ισχύ, των κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και
διεξαγωγής όλων των πρωταθλημάτων (ομαδικών, ατομικών, ερασιτεχνικού και
επαγγελματικού αθλητισμού), καθώς και των σχετικών με τα πρωταθλήματα αυτά
προκηρύξεων.
2. Οι τροποποιήσεις της παραγράφου 1, γίνονται με απόφαση που λαμβάνεται με
πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου
ή της εκτελεστικής επιτροπής της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της διοργανώτριας
αρχής, κατά περίπτωση, και δεν εγκρίνονται ούτε επικυρώνονται από τη γενική
συνέλευση, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης καταστατικής ή κανονιστικής ρύθμισης.
Άρθρο 9
Στήριξη ανέργων
(Αντικαθίσταται το άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).
Άρθρο 10
Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών
ατομικών επιχειρήσεων
(Αντικαθίσταται το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108, το οποίο είχε επιφέρει τροποποιήσεις στην παρ.
2 του άρθρου ογδόου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68),
ανωτ. αριθ. 65).
Άρθρο 11
Ζητήματα προσωπικού της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ»
Η παρ. 8 του άρθρου πέμπτου του ν. 3912/2011 (Α΄ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία και στις άμεσες θυγατρικές της μόνιμου
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, με
αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα της Εταιρείας, από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα
του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.
2190/1994 (Α΄ 28), ή ανεξάρτητες αρχές, για διάστημα τριών (3) ετών, η οποία μπορεί
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να παρατείνεται μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα. Ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση
για απόσπαση στην Εταιρεία, η οποία συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό
σημείωμα και εγκρίνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται προς
τούτο η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο
υπάλληλος, ακολούθως δε εκδίδεται κοινή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργείου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί της διαδικασίας της
κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), τηρουμένων ωστόσο των σχετικών
προϋποθέσεων του άρθρου 4 του ν. 4440/2016. Το κόστος της μισθοδοσίας βαρύνει
την Εταιρεία ή την άμεση θυγατρική της, στην οποία αποσπάται ο υπάλληλος.
Ειδικότερα θέματα του προσωπικού που αποσπάται ρυθμίζονται από τον κανονισμό
προσωπικού και αποδοχών της Εταιρείας για το οποίο ισχύουν αναλογικώς το άρθρο 3
και η παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και για το
προσωπικό που έχει ήδη αποσπαστεί στην Εταιρεία.»
Άρθρο 12
Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
ΑΕ»
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας με την
επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία», που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως
εξής:
«β) Η στήριξη των επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και η
παροχή σε αυτές καθοδήγησης και επιχειρηματικών συμβουλών ανάπτυξης και
οργάνωσης, με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους, τον οργανωτικό,
τεχνολογικό και λογιστικό εκσυγχρονισμό τους, την εισαγωγή ορθολογικών δομών
στην οργάνωση και λειτουργία τους, την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας και της
διεθνούς ανάπτυξής τους».
2. Στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας με
την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, μετά τη λέξη «ανωτέρω»
διαγράφεται το κόμμα, τίθεται τελεία και διαγράφονται οι λέξεις: «πλην της απευθείας
παροχής πιστώσεων».
Άρθρο 13
Παράταση θητείας μελών Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων Προμηθευτικών
Φαρμακευτικών Συνεταιρισμών
1. Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και
εποπτικών συμβουλίων των προμηθευτικών φαρμακευτικών συνεταιρισμών, η οποία,
βάσει του οικείου καταστατικού τους, έληξε κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη
ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή
κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, ή
αναμένεται να λήξει το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2020, παρατείνεται για δύο (2)
μήνες, από την ημερομηνία λήξης της.
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2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή του οργάνου διοίκησης
του ανωτέρω νομικού προσώπου που εκδίδεται έως την 31η Αυγούστου 2020, η θητεία
των μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων της παραγράφου 1 μπορεί να
παρατείνεται περαιτέρω για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ακόμη,
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4737/2020 (Α’ 204), κατωτ. αριθ. 838,
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου 13 του ν. 4684/2020 (A΄ 86), ως προς τη θητεία
των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών
συμβουλίων των προμηθευτικών φαρμακευτικών συνεταιρισμών, παρατείνεται
έως την 28η.2.2021, από την ημερομηνία λήξης της.»
Με την παρ. 8 του άρθρου 482 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), κατωτ. αριθ. 1146,
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου 13 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), που αφορά τη
θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών
συμβουλίων των προμηθευτικών φαρμακευτικών συνεταιρισμών, παρατείνεται
έως και την 31η.5.2021, από την ημερομηνία λήξης της.»
Άρθρο 14
Ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των Επιμελητηρίων
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 238 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)
τροποποιείται ως εξής:
«Αν πρόκειται για προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το
μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται
με τον παρόντα νόμο, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων που κατέχει, λαμβανομένης
υπόψη της προϋπηρεσίας του που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης για τη
μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.»
2. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 238 του ν. 4610/2019,
όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1, ανατρέχει στον χρόνο ισχύος της διάταξης
της παρ. 2 του άρθρου 238 του ν. 4610/2019.
Άρθρο 15
Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής ενίσχυσης φορέων των Επιμελητηρίων
Η περίπτωση η΄ της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/ 2017 (Α΄ 171), τροποποιείται
ως εξής:
«η. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους ενισχύουν οικονομικά δράσεις
επαγγελματικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων
συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και εργοδοτικών
οργανώσεων, εμπορικών ή βιοτεχνικών συλλόγων ή Ομοσπονδιών αυτών, Νομικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και σωματείων στο πλαίσιο του σκοπού τους.
Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.
Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα
Eπιμελητηρίου, με σκοπό, αποκλειστικά, την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας
υπαλλήλων των φορέων του α΄ εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι
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διατίθενται στο οικείο Επιμελητήριο για την υποστήριξη των εργασιών του τακτικού
προσωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 4497/2017.
Σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, το ποσοστό της παραγράφου 1
μπορεί να αυξηθεί κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα
Eπιμελητηρίου, με σκοπό, αποκλειστικά, την παροχή κάθε μορφής δωρεάς προς φορείς
του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3Α του ν. 4182/2013 (Α΄
185).
Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων των φορέων του α΄ εδαφίου της παρούσας
περίπτωσης, οι οποίοι διατίθενται στο οικείο Επιμελητήριο για την υποστήριξη των
εργασιών του τακτικού προσωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη
δημοσίευση του ν. 4497/2017, δεν δύναται να υπερβαίνει την αντίστοιχη μισθολογική
κατάταξη του τακτικού προσωπικού του οικείου Επιμελητηρίου.»
Άρθρο 16
Διατάξεις περί σώρευσης ενισχύσεων αναπτυξιακών νόμων
1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4399/ 2016 (Α΄ 117),
αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται βάσει των καθεστώτων του παρόντος
επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων ή καθεστώς ενισχύσεων
«ήσσονος σημασίας» (de minimis), με την προϋπόθεση ότι η σώρευση των ενισχύσεων
του καθεστώτος του παρόντος με τις ενισχύσεις συγκεκριμένων άλλων καθεστώτων
για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν οδηγεί σε υπέρβαση της έντασης ή των ποσών
ενίσχυσης που ορίζονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Γ.Α.Κ.), στους
Κανονισμούς «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ή στην οικεία απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3, 4 και 5 του
άρθρου 8 Γ.Α.Κ.».
2. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια για τα
οποία έχει εκδοθεί, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, απόφαση υπαγωγής στα
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, καθώς και τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία
οι αιτήσεις υπαγωγής στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 είναι σε διαδικασία
εξέτασης.
3. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλογικά και στα επενδυτικά
σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 (Α΄261) και 3908/2011 (Α΄
8).
4. Σε περίπτωση που η σώρευση ενισχύσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3,
οδηγεί σε υπέρβαση των ανώτατων ορίων ή/και εντάσεων ενίσχυσης, σύμφωνα με το
ισχύον κατά την περίοδο των αιτήσεων υπαγωγής ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο,
αποφασίζεται η προσαρμογή στα εν λόγω όρια ή/και εντάσεις ενίσχυσης.
Άρθρο 17
Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης
υποθήκης
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1. Για το χρονικό διάστημα από τις 28 Απριλίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020 η
εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης
υποθήκης διεξάγεται ως εξής:
α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115
ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.
β) Στη δήλωση της περίπτωσης α΄, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
του καθ΄ ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ΄ ου στην αιτούμενη
προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ΄ ου.
γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την
προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η
συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο
ακίνητο.
2. Κατά το χρονικό διάστημα της παραγράφου 1, η ανάκληση, η εξάλειψη και η
μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη
διαδικασία της παραγράφου 1. Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται
εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
του.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να παρατείνεται η ισχύς των
διατάξεων του παρόντος, πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020.
Με την απ. Υπουργού Δικαιοσύνης Αριθμ. 2199 της 30/30.6.2020 «Παράταση
ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)
“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”» (Β΄ 2659) αποφασίσθηκε η παράταση της ισχύος των παρ. 1 και 2 του
παρόντος άρθρου για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2020 έως και τις
15 Σεπτεμβρίου 2020.
Με την απ. Υπουργού Δικαιοσύνης Αριθμ. 43252 της 10/10.9.2020 «Παράταση
της υπ΄αρ. 2199/30-6-2020 (Β΄ 2659) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με
θέμα: “Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν.
4684/2020 (Α’ 86) ‘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”» (Β΄ 3871) με την οποία ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της
υπ’ αρ. 2199/30-6-2020 (Β΄ 2659) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα:
«Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν.
4684/2020 (Α’ 86) "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"» (Β’ 2659) παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 31
Οκτωβρίου 2020.»
Με την απ. Υπουργού Δικαιοσύνης Αριθμ. 53409 της 29/29.10.2020 «Παράταση
ισχύος της υπ’ αρ. 2199/30.6.2020 (Β’ 3871) απόφασης του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σχετικά με ζητήματα που αφορούν συναινετική εγγραφή, ανάκληση,
εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης» (Β’ 4783) ορίστηκε ότι: «Η
ισχύς της υπ’ αρ. 2199/30.6.2020 (Β΄ 2659) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης,
όπως αυτή παρατάθηκε με την υπ’ αρ. 43252/10.9.2020 (Β’ 3871) όμοια απόφαση
σχετικά με ζητήματα που αφορούν συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και
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μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, παρατείνεται από τη λήξη της, ήτοι από
31 Οκτωβρίου 2020, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.»
Άρθρο 18
Περιορισμός δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2019-2020
Οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου
2020, αρχίζουν τη 16η Ιουλίου 2020 και λήγουν την 31η Αυγούστου 2020.
Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
----------.---------219. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26782 της
24/25.4.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό
διάστημα από 24.4.2020 έως και 3.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1584)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. 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).
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9. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με τίτλο «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας
και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν.
4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως
και τις 30.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1210).
10. Την από 23.4.2020 αναφορά του κλιμακίου ελέγχου του Συντονιστικού Κέντρου
Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με τη μη τήρηση των
οριζομένων στην υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
1210).
11. Την από 24.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.26742/24.4.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Tην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της κάτωθι υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του
άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) για το χρονικό διάστημα από 24.4.2020 έως και
3.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
24.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 και ως εξής:
Λαϊκή αγορά Άνω Λιοσίων του Δήμου Άνω Λιοσίων της ΠΕ Αττικής, με φορέα
λειτουργίας αυτής τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, για λόγους
δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης
υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων όρων στην υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1210), σύμφωνα με την
από 23.4.2020 αναφορά του ΣΥΚΕΑΑΠ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή.
----------.---------220. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 26792 της 24/25.4.2020
«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 σε επιμέρους δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό
διάστημα από 24.4.2020 έως και 7.5.2020» (Β΄ 1584)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ 28597 της 6/6.5.2020 «Παράταση
ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.26792/ 24.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου “Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε
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επιμέρους δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από
24.4.2020 έως και 7.5.2020” (Β΄ 1584), έως και τις 21.5.2020» (Β΄ 1738),
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπ΄ αρ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.26792/24.4.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου
«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα
από 24.4.2020 έως και 7.5.2020» (Β΄ 1584), παρατείνεται από τη λήξη της έως και
τις 21.5.2020.»
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31690 της 21/21.5.2020
«Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.26792/ 24.4.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου
«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 σε επιμέρους δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό
διάστημα από 24.4.2020 έως και 7.5.2020” (Β΄ 1584), έως και τις 7.6.2020» (Β΄
1973), ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.26792/24.4.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και
Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό
διάστημα από 24.4.2020 έως και 7.5.2020» (Β΄ 1584), όπως έχει παραταθεί με την
υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28597/6.5.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1738) έως τις 21.5.2020,
παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως και τις 7.6.2020.»
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προσταςίας του Πολίτη – Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35112 της 5/5.6.2020 «Παράταση
ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26792/ 24.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 1584) έως και
τις 21.6.2020» (Β΄ 2188), ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.26792/24.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης
και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε επιμέρους δομές
φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 24.4.2020 έως και
7.5.2020» (Β΄ 1584), όπως έχει παραταθεί με την υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.28597/6.5.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1738) έως τις 21.5.2020 και, εκ
νέου, με την υπ΄ αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.31690/21.5.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1973),
παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 21.6.2020.»
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38740 της 19/20.6.2020
«Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26792/ 24.4.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄
1584) έως και τις 5.7.2020» (Β΄ 2452), ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.26792/24.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης
και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε δομές φιλοξενίας
πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 24.4.2020 έως και 7.5.2020»
(Β΄ 1584), όπως παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.28597/6.5.2020 όμοια
απόφαση
(Β΄ 1738) έως
τις
21.5.2020, με την υπ΄
αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.31690/21.5.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1973) έως τις 7.6.2020 και με
την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35112/5.6.2020 (Β΄ 2188) έως τις 21.6.2020, παρατείνεται
εκ νέου από τη λήξη της έως και τις 5.7.2020.».
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19»
(Α΄ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76),
γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L
180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 51),
δ) του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή
προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση
του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις» (Α΄
91),
ε) του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 169),
στ) του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27),
ζ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄
149),
ι) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ια) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
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ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά
της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα
από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985).
3. Την υπ΄ αρ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.25768/16.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Παράταση της υπ΄
αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β΄ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις
10.5.2020» (Β΄ 1472).
4. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω
εμφάνισης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στις επιμέρους δομές φιλοξενίας
διαμενόντων τρίτων χωρών (Ριτσώνα, Μαλακάσα, Κουτσόχερο), προκειμένου να
προληφθεί η διασπορά κρουσμάτων COVID-19 στις εν λόγω δομές φιλοξενίας αλλά
και στην ευρύτερη περιοχή.
5. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 94/23.04.2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής
Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου απευθυνόμενο στο
Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το οποίο κρίνεται απαραίτητη η πρόληψη αλλά και η
αντιμετώπιση εκδήλωσης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στις ανωτέρω δομές
φιλοξενίας διαμενόντων τρίτων χωρών.
6. Την από 24.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 26771/24.4.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας από τις 24.4.2020 έως και τις
7.5.2020 των διαμενόντων τρίτων χωρών στις δομές φιλοξενίας Ριτσώνας
(Περιφερειακή Οδός Χαλκίδας-Θηβών του Δήμου Χαλκιδέων), Μαλακάσας
(Στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δήμου Ωρωπού) και Κουτσόχερου Λάρισας
(Στρατόπεδο «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ» του Δήμου Λαρισαίων), αυστηρά εντός
αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα
με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η
είσοδος στις ως άνω δομές φιλοξενίας τρίτων προσώπων, με την εξαίρεση των
εργαζομένων σε αυτές, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων
της Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ.
2. Οι Διοικήσεις των ανωτέρω δομών φιλοξενίας οφείλουν να ενημερώνουν τους
πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στις δομές μέσω γραπτών και ακουστικών
(μεγαφωνικά) μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες
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που κατανοούν, καθώς και όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ
των δομών για τους λόγους εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για
την ανάγκη πιστής τήρησής του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους
εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας.
4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας
και δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων,
διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγμών.
5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση
Αττικής, τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Εύβοιας και Λάρισας, τις Περιφερειακές
Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Εύβοιας και Θεσσαλίας και τους Δήμους Ωρωπού,
Χαλκιδέων και Λαρισαίων προς υλοποίηση των σχετικών προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
Κατά τα λοιπά διατηρείται σε ισχύ η υπ΄ αρ. Δ1Α/ ΓΠ.οικ.25768/16.4.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και
Ασύλου «Παράταση της υπ΄ αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β΄ 985) κοινής
απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και
Ασύλου έως και τις 10.5.2020» (Β΄ 1472).
----------.---------221. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805 της
25/25.4.2020 «Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως
και 15.5.2020 των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών
γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά,
Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων
του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας» (Β΄ 1587)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας
του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 30344 της 14/14.5.2020 «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Υγείας
και
Εσωτερικών
με
αριθμό
Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25.4.2020 (Β΄ 1587) έως και τις 31.5.2020» (Β΄ 1848)
ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται, από τη λήξη της, η ισχύς της με αριθμό
Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, και Εσωτερικών «Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από
28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των
κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων
Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και
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υποκαταστημάτων του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, στο σύνολο της
Επικράτειας» (Β΄ 1587), έως και τις 31.5.2020».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της 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. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
4. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148). 7. Το π.δ.
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 από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά με
τα υγειονομικά μέτρα, που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία των
Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας, καθώς και των Υποθηκοφυλακείων, των
Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο» της Χώρας.
10. Την από 24.4.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
11. Την υπ΄ αρ. Β1, Β2, Β3/οικ.26790/24.4.2020 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. Τη λειτουργία των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και των
κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων
Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και
υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της
Επικράτειας, κατά τα αναφερόμενα στην από 24.4.2020 εισήγηση της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και
15.5.2020, ως ακολούθως:
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Επιτρέπονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων σύμφωνα
με απόφαση του Προϊσταμένου του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου,
Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο», που τοιχοκολλάται στην είσοδο της Υπηρεσίας και αναρτάται στην
ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει. Στην απόφαση αυτή ορίζονται όλες οι αναγκαίες
λεπτομέρειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο μηχανισμός ελέγχου, προκειμένου να
αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού και συμφόρησης εντός της υπηρεσίας, η
τηρητέα διαδικασία για τον αερισμό των κοινοχρήστων χώρων της, καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία της, που τηρούνται υπ΄ ευθύνη του
Προϊσταμένου, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει να τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα για τις άνω υπηρεσίες, σύμφωνα με την από
24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες: 1) σύσταση για χρήση
μάσκας, 2) διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους, 3) απόσταση μεταξύ
φυσικών προσώπων κατ΄ ελάχιστον 1,5 μέτρου και 4) καθορισμός ανώτατου ορίου
εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1)
ατόμου ανά 10 τ.μ.
Άρθρο δεύτερο
1. Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα
έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία και στα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου, ΚωΛέρου, στα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και στα
κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,
εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76).
2. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων στα άμισθα υποθηκοφυλακεία παύουν
να τελούν σε αναστολή από την Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 και οι εργοδότες
υποχρεούνται να δηλώσουν την ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας
των εργαζόμενων αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης της
αναστολής, σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
----------.---------222. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 της 25/25.4.2020 «Επιβολή του μέτρου
της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο
σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το
χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020» (Β΄ 1588)
Με την παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ.
339, ορίστηκε ότι: «Οι νόμιμες προθεσμίες άσκησης όλων των προβλεπόμενων
από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96) και τους ειδικούς
ποινικούς νόμους ένδικων μέσων, οιονεί ενδίκων μέσων και ένδικων βοηθημάτων,
που ανεστάλησαν σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
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Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17734/12.3.2020 (Β΄ 833),
Δ1α/Γ.Π.οικ. 21159/27.3.2020 (Β΄1074), Δ1α/Γ.Π.οικ. 24403/11.4.2020 (Β΄
1301), Δ1α/Γ.Π.οικ. 26804/25.4.2020 (Β΄ 1588) και την κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υπ΄
αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ 30340/15.5.2020 (Β΄ 1857), συνεχίζουν να τρέχουν από την
1η.6.2020 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η
προβλεπόμενη στο νόμο διάρκειά τους, προσαυξανόμενη σε κάθε περίπτωση κατά
δέκα (10) επιπλέον ημέρες».
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Το 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).
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.24403/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής
λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Επικράτειας και της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και
27.4.2020» (Β΄ 1301).
7. Την από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά με
τα υγειονομικά μέτρα, που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία των
Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας, καθώς και των Υποθηκοφυλακείων και των
Κτηματολογικών Γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο» της Χώρας.
8. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που
καθιστά αναγκαία την εκ νέου προσωρινή αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένων
Δικαστηρίων, όλων των Εισαγγελιών και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
της χώρας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
9. Την από 24.4.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
10. Την υπ΄ αρ. Β1, Β2, Β3/οικ. 26791/24.4.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο πρώτο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και
15.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
24.4.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου
και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου
99 του Συντάγματος και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών
πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
Άρθρο δεύτερο
1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου δεύτερου της υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.24403/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας,
Υγείας και Δικαιοσύνης (Β΄ 1301) παρατείνεται έως και την Τρίτη, 5 Μαΐου 2020.
2. Για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020 έως και την Παρασκευή,
15 Μαΐου 2020 αποφασίζουμε:
A. Την προσωρινή αναστολή για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα
αναφερόμενα στην από 24.4.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών
πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
Β. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ΄ εξαίρεση της υποπερ. (α) της
περ. (Α):
α) Εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου
22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους
διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο
ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989, εφόσον
συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Oι λοιπές
υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε
διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
β) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής.
γ) Εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.
δ) Διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων.
ε) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών
μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
στ) Δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας.
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Γ. Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ΄ εξαίρεση της υποπερ. (α) της περ.
(Α):
α) Για τις ακυρωτικές διαφορές: εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), για τις οποίες έχει
υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης
χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του
π.δ. 18/1989, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή
τους. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη
δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
β) Για τις διαφορές ουσίας: εκδικάζονται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί
από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση
στο ακροατήριο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 133 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές
νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται
υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν
κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής.
δ) Εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.
ε) Υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης
αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται
επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν.
3386/2005 (Α΄ 212).
στ) Υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
ζ) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών
μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία.
η) Δημοσιεύονται αποφάσεις.
Άρθρο τρίτο
1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου τρίτου της υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.24403/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας,
Υγείας και Δικαιοσύνης (Β΄ 1301) παρατείνεται έως και την Τρίτη, 5 Μαϊου 2020.
2. Για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020 έως και την Παρασκευή,
15 Μαΐου 2020 αποφασίζουμε:
Την προσωρινή αναστολή για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα
αναφερόμενα στην από 24.4.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών
πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
3. Κατ΄ εξαίρεση της παρ. 2:
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α) Διενεργούνται από τους οικείους δικαστικούς σχηματισμούς συνεδριάσεις χωρίς
την εμφάνιση διαδίκων στο ακροατήριο και συζητούνται οι υποθέσεις, για τις οποίες
έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή από τον καθένα τους
δήλωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 133 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97) που εφαρμόζεται αναλογικά δυνάμει
του άρθρου 123 του π.δ. 1225/1981 (Α΄ 304) όπως ισχύει, συντρεχουσών και των
λοιπών νομίμων προϋποθέσεων. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από
το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα,
δεν κλητεύονται εκ νέου.
β) Διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμβατικού ελέγχου.
γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής.
δ) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών
μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία.
ε) Δημοσιεύονται αποφάσεις.
Άρθρο τέταρτο
1. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών
δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, για το χρονικό διάστημα από την Τρίτη, 28
Απριλίου 2020 έως και την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 24.4.2020 γνώμη της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και
ειδικότερα την αναστολή:
α) των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών
πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,
γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της
διενέργειας πλειστηριασμών.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 1:
α) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή
εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής
ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή
και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α΄ 182),
Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ΄ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις
αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.
β) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς
κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ
έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου
Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.
γ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που
κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
δ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών
Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι
προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις
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ε΄ και στ΄, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών
υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας
προβλέπεται τέτοια κλήρωση.
ε) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους,
των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.
στ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων
συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι
και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη
διακοπή αυτών.
ζ) Η δημοσίευση αποφάσεων.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής
και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το
δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την
εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω
εξαιρέσεων.
4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για
τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,
εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και
κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα
και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω
υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.
5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη
διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,
εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά
περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα
χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας
των εισαγγελιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.
6. Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη
λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι
εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της
ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την περ. στ΄ της παρ. 2 και
την παρ. 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον
γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το
Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν.
7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και
εισαγγελίες της χώρας.
Άρθρο πέμπτο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής
δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό
διάστημα από την Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 έως και την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020,
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 24.4.2020
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19. Κατ΄ εξαίρεση, τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύνανται να
διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE ή
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άλλης διαδικτυακής εφαρμογής. Οι σπουδαστές της ΚΕ΄ σειράς της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών που βρίσκονται στο στάδιο της πρακτικής άσκησης μπορούν
να παρακολουθούν όσες δικαστικές ενέργειες επιτρέπεται να λαμβάνουν χώρα κατά τη
διάρκεια της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων.
Άρθρο έκτο
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα
Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ΄
αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
Άρθρο έβδομο
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου που
τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του,
εφόσον διαθέτει, ορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ΄ ευθύνη του για
την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και, ιδίως, τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από 24.4.2020 εισήγηση
της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας
Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες, ήτοι:
1) Σύσταση για χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους
συνηγόρους και διαδίκους.
2) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους.
3) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ΄ ελάχιστον 1,5 μέτρου.
4) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει
περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.
----------.---------223. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.26803 της 25/25.4.2020 «Παράταση ισχύος του μέτρου της
απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1589)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και
ιδίως της περ. η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
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β. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
δ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ε. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26),
στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/20.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας
κάθε τύπου πλοίων και σκαφών, καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών
πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια,
προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα
από 21.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 944).
3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23450/7.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/20.3.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα “Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού
κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών, καθώς και του απόπλου και κατάπλου
ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική
Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό
διάστημα από 21.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00” (Β΄ 944)»
(Β΄ 1209).
4. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24407/11.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 1302).
5. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25779/17.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Τροποποίηση της Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/20.3.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 944)» (Β΄ 1480).
6. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που
καθιστά αναγκαία την παράταση ισχύος του μέτρου της απαγόρευσης απόπλου και
κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην
ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την από 24.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
8. Την υπ΄ αρ. Β1α,Β2α/οικ.26801/25.4.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο μόνο
1. Από τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 και ώρα 06:00 και έως τη Δευτέρα 4 Μαΐου
2020 και ώρα 06:00 απαγορεύεται, εντός της ελληνικής Επικράτειας, ο απόπλους και
ο κατάπλους ιδιωτικών πλοίων και σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών
τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
κατά τα αναφερόμενα στην από 24.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, τα εν λόγω πλοία και σκάφη δύνανται να
μετακινούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας που αφορούν σε μηχανική βλάβη, ζημία,
ακυβερνησία και λοιπές συναφείς περιπτώσεις που συναρτώνται με την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες
διατάξεις και τις διαταγές των οικείων Λιμενικών Αρχών,
γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια,
δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και εκτέλεση λοιπών συναφών
εργασιών. Μετά την περάτωση των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους για
μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στον λιμένα ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε
έτερο λιμένα επιθυμίας του Πλοιάρχου αυτού και
ε) εξυπηρέτησης αποκλειστικά σκοπών που σχετίζονται με την ασφάλεια κρίσιμων
ενεργειακών υποδομών της χώρας. Η παρούσα περίπτωση αφορά αποκλειστικά στα
επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α΄ 92).
----------.---------224. ΑΠΟΦΑΣH ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ.
41787 της 27/27.4.2020 «Προκήρυξη της δράσης “Αποζημίωση ειδικού σκοπού
για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19”» (Β΄ 1612)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και διατηρήθηκε
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Το άρθρο έκτο 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 αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
3. Τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης».
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4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
8. Την υπ΄ αριθμ. 47/18-7-2019 (ΦΕΚ 3100/Β΄/1-8-2019) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 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 ισχύει.
10. 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 ισχύει.
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
12. Τον ν. 4314/2014 «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄
297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τη με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP001).
14. Τη με αριθμό C(2014)10128 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν ορισμένα στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για
την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση» στην Ελλάδα.
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15. Τη με α.π. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄ 5968) απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/
20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 81986/ ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 Β΄)
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 ισχύει.
16. Τη με α.π. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2784)
«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την
υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
σύμφωνα με το άρ. 22 του ν. 4314/2014».
17. Την υπ΄ αριθμ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των
δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων…» (Β΄ 2857).
18. Την υπ΄ αριθμ. 39162ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση
«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.» (Β΄ 1457).
19. Τον ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ, - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 79 και
80.
20. Την ανάγκη για παροχή επιδόματος-ειδικής αποζημίωσης στους δικαιούχους του
άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. 39162ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β΄ 1457) κοινής υπουργικής
απόφασης για την άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών που
προκαλούνται είτε από την υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας τους ως μέτρο
περιορισμού της πανδημίας του ιού COVID-19, είτε από το γεγονός ότι πλήττονται από
τα σχετικά μέτρα.
21. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ύψους πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ, η οποία θα
καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), που θα βαρύνει τη ΣΑΕ
051/2 του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 92/27.4.2020
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών, αποφασίζουμε:
1. Την προκήρυξη της δράσης με θέμα «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την
ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
2. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης, ανέρχεται σε 500.000.000 ευρώ. Η δράση
θα χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, ΣΑ051/2 και θα
ενταχθεί, μετά την ολοκλήρωση των διαχειριστικών ενεργειών, στα Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», σύμφωνα με τους Κανονισμούς
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1303/2013 και 1304/2013 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
3. Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 2
της υπ΄ αριθμ. 39162ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β΄ 1457) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
ισχύει και ειδικότερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, οι
ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων καθώς και 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, και πληρούν τις οριζόμενες στην ως άνω
κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, προϋποθέσεις ως προς τους
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
4. Δικαιούχος της δράσης, κατά την έννοια του Κανονισμού 1303/2013, είναι η
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών. Η
ΓΔΟΥ έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της
δράσης. Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση της
συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της τήρησης όλων
των παραστατικών, καθώς και της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των
δικαιούχων της αποζημίωσης, όπως αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ. 39162ΕΞ
2020/15.4.2020 (Β΄ 1457) κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και το σύνολο των
υποχρεώσεων Δικαιούχου, όπως ορίζονται στον ν. 4314/2014 και το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
5. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ακολουθεί την άμεση διαδικασία και γίνεται από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά τη σειρά υποβολής τους στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».
Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που διαθέτει και της υπεύθυνης δήλωσης που
υποβάλλεται από τους δικαιούχους της αποζημίωσης στην πλατφόρμα
«myBusinessSupport»:
- ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 2 και 3 της υπ΄ αριθμ.
39162ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β΄ 1457) κοινής υπουργικής απόφασης, μέσω του
TAXISnet και του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να εγκρίνει ή
να απορρίψει τις αιτήσεις και εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό,
- καταβάλλει την αποζημίωση στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου
επιχείρησης, που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της
ΑΑΔΕ με βάση τις προβλέψεις των παρακάτω παραγράφων 6, 7, 8 και 9.
Η ΑΑΔΕ, η οποία τηρεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αίτηση και καταβολή
της εν λόγω αποζημίωσης, καθώς και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για τα επίσημα
στοιχεία απασχόλησης, θα παρέχουν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές και την Αρχή
Πιστοποίησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής
ελέγχου.
6. Η διαδικασία υποβολής και χορήγησης της αποζημίωσης, οι βασικές προϋποθέσεις
δικαιώματος της αποζημίωσης, καθώς και τα υποβαλλόμενα στοιχεία για την καταβολή
της αποζημίωσης, περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 της υπ΄ αριθμ. 39162ΕΞ
2020/15.4.2020 (Β΄ 1457) κοινής υπουργικής απόφασης.
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7. Η Α.Α.Δ.Ε, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα
«myBusinessSupport» επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με άλλα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια πριν από την πληρωμή δημιουργεί:
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία
των δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή
επωνυμία, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ.), τον κωδικό του τραπεζικού
λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στον οποίο τηρείται
ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η αναλυτική
κατάσταση είναι διακριτή για τις περιπτώσεις δικαιούχων που ανέστειλαν τη
λειτουργία τους κατόπιν κρατικής εντολής και για τους λοιπούς δικαιούχους. Η
ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία
«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.), προς την οποία και διαβιβάζεται.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει
το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς. Η συγκεντρωτική
κατάσταση είναι διακριτή για τις περιπτώσεις δικαιούχων που ανέστειλαν τη
λειτουργία τους κατόπιν κρατικής εντολής και για τους λοιπούς δικαιούχους.
8. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία βάσει αυτής,
μεταφέρει (άνευ υπoλόγου) το συνολικό ποσό από το λογαριασμό του έργου που είναι
ενταγμένο στη ΣΑ051/2, στον ενδιάμεσο λογαριασμό με κωδικό IBAN
GR4001000230000000004810500 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με
ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps).
Η ανωτέρω αναλυτική κατάσταση αποστέλλεται με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε.
για χρέωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού 23/4810500 με πίστωση των
τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων. Η ίδια πληροφόρηση κοινοποιείται στη
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση».
Η ΔΙΑΣ μεταφέρει τα ποσά από τον ενδιάμεσο λογαριασμό 23/4810500 σε πίστωση
των εμπορικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, στη βάση της αναλυτικής
κατάστασης που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από την ΑΑΔΕ.
Το αρχείο της αναλυτικής κατάστασης, ενημερωμένο από την ΑΑΔΕ με τα ποσά που
επιτυχώς πληρώθηκαν, βάση της σχετικής ενημέρωσης από τη ΔΙΑΣ, και διαχωρισμένο
σε δύο μέρη, σε αυτό των περιπτώσεων δικαιούχων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους
κατόπιν κρατικής εντολής και σε αυτό των λοιπών δικαιούχων, αποστέλλεται στην
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση», προκειμένου να συνοδεύσει το αίτημα πληρωμής προς την ΕΕ.
9. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν, επιστρέφουν στον λογαριασμό του
Ελληνικού
Δημοσίου
με
IBAN
GR3001000230000000000002002
και
λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ.
Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, οι
οποίοι εάν επιθυμούν, υποβάλλουν εκ νέου αίτηση προκειμένου να διενεργηθεί
δεύτερος κύκλος πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω
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διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά
ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).
Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και
πραγματοποιείται εντός του τρέχοντος έτους.
10. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται
με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την ΓΔΟΥ του
Υπουργείου Οικονομικών. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: i) Απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ένταξη και έγκριση πιστώσεων του έργου στο ΠΔΕ
2020 ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 7 της παρούσης υπουργικής απόφασης iii)
Αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής (eps) για τη μεταφορά του ποσού από το
λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται στην ΤτΕ.
11. Η χορήγηση της παρούσας αποζημίωσης εξαιρείται από κάθε περιορισμό
προηγούμενων προσκλήσεων περί μη πρόσθετης ένταξης των δικαιούχωνωφελούμενων σε δράσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, τηρώντας
παράλληλα τους όρους της παρούσας.
12. Η υπ΄ αριθμ. 39162ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β΄ 1457) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως ισχύει, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
13. Η προκήρυξη της δράσης να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να
αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: http://www.antagonistikotita.gr, της
ΕΥΔ ΕΠΑΝΔΒΜ: www.empedu.gov.gr, του ΕΣΠΑ: www.espa. gr, του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων: www. mindev.gov.gr, του Υπουργείου Οικονομικών:
www. minfin.gr και της ΑΑΔΕ: www.aade.gr
----------.---------225. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27014 της
27/27.4.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για
το χρονικό διάστημα από 27.4.2020 έως και 6.5.2020, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄
1614)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. 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).
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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 αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας και Εσωτερικών με τίτλο: «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες
λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄
171), για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις 30.4.2020
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1210).
10. Την από 27.4.2020 αναφορά της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τη μη τήρηση των οριζομένων
στην αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1210).
11. Την από 13.4.2020 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευβοίας της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τη μη
τήρηση των οριζομένων στην αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 1210).
12. Την από 27.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
13. Την αριθμ. Β1α/οικ. 27013/27.04.2020 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 27.4.2020 έως
και 6.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην
από 27.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 και ως εξής:
1. Λαϊκή αγορά Ξηροκρήνης, με φορέα λειτουργίας αυτής τη Διεύθυνση Λαϊκών
Αγορών της ΠΕ Θεσσαλονίκης, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του
κορωνοϊού COVID -19, λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των
τεθέντων όρων στην αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
1210), σύμφωνα με την από 27.4.2020 αναφορά της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Λαϊκή αγορά Ιστιαίας, με φορέα λειτουργίας αυτής τον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του
κορωνοϊού COVID -19, λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των
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τεθέντων όρων στην αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
1210), σύμφωνα με την από 13.4.2020 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευβοίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
----------.---------226. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ.
Οικ.16604/3224 της 27/29.4.2020 «Οικονομική Ενίσχυση - Αποζημίωση Ειδικού
Σκοπού» (Β΄ 1629)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 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» (ΦΕΚ
Α΄ 68/2020) και ιδίως το άρθρο όγδοο, όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α΄
83).
2. Τις διατάξεις της από 13/4/2020 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσας διατάξεις» και ιδίως του άρθρου πρώτου (Α΄ 84).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 (Α΄ 209) «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
8. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει.
9. 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».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων
Υπουργείων».
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11. Τη με αριθμ. 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
12. Την υπ΄ αριθμ. 14507/86/2020 ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
13. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη
ύψους 120.000.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2020 και βαρύνει τις πιστώσεις του
ΑΛΕ 2310989899 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ΕΦ-1033- 501-0000000.
14. Την ανάγκη παροχής οικονομικής ενίσχυσης ως Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού,
στους δικαιούχους – ωφελούμενους.
15. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρθρου 3 επέχει θέση απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οικονομική ενίσχυση - Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού
1. Καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους
εξακοσίων (600 €) ευρώ, στους δικαιούχους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες,
ως αυτοί εξειδικεύονται στο άρθρο 2 της παρούσας, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
2. Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και
ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και
ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν
δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση
και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα
πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι
επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς
επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής
δραστηριότητας, όπως αυτοί περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας και
σύμφωνα με την επιστημονική-επαγγελματική ιδιότητά τους βάσει ΑΦΜ.
Δικαιούχοι της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι
όλοι όσοι αιτήθηκαν συμμετοχής στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να χρειάζεται να προβούν
σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
Όσοι από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στην υπ΄ αριθμ. πρωτ.
286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
τους καταβλήθηκε το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους καταβάλλεται το ποσό
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των 200 ευρώ για την αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ.
Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν
λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, δύνανται μέχρι τις 08.05.2020 να
υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
(supportemployees.services.gov.gr) για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής
ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των κωδικών taxisnet που
διαθέτουν.
Σημειώνεται ότι η κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης
Δήλωσης και ότι δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της μετά την υποβολή
αυτής, στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλει να
συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα) στον
οποίον και θα καταβληθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού
σκοπού.
Ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλει να
επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού
λογαριασμού του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω
υποβαλλόμενη αίτησή του.
Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση
δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού
λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός
και το ποσό της καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους.
2. 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, στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Δ/νση
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που
περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής
ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω
καταστάσεις εγκρίνονται 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.
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
145

Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ 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. 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 ΕΔ 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 ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν σε
επόμενη πληρωμή.
5. Για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η
ειδική εντολή πληρωμής της προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης.
6. 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.
7. 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 - 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.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ Κ.Α.Δ.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

69.10

Νομικές δραστηριότητες

69.10.1

Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)
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69.10.11

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης
στον τομέα του ποινικού δικαίου

69.10.12

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε
δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το
επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο

69.10.13

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε
δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το
εργατικό δίκαιο

69.10.14

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε
δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το
αστικό δίκαιο

69.10.15

Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

69.10.15.01

Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και
ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων

69.10.16

Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες

69.10.17

Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού

69.10.18

Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών

69.10.18.01

Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών

69.10.19

Άλλες νομικές υπηρεσίες

69.10.19.01

Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου

69.10.19.02

Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή

69.10.19.03

Υπηρεσίες δικολάβου

69.10.19.04

Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας

69.20

Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου·
παροχή φορολογικών συμβουλών

69.20.1

Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου

69.20.10.01

Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή

69.20.10.02

Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή

69.20.2

Λογιστικές υπηρεσίες

69.20.21

Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης

69.20.22

Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

69.20.22.01

Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και
φορολογικών δηλώσεων

69.20.22.02

Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών,
τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ

69.20.23

Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων

69.20.23.01

Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων

69.20.23.02

Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία
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69.20.24

Υπηρεσίες μισθολογίου

69.20.29

Άλλες λογιστικές υπηρεσίες

69.20.29.01

Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ

69.20.3

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών

69.20.31

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και
προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

69.20.32

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και
προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

69.20.32.01

Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων

69.20.4

Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης

70.22

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων
συμβουλών διαχείρισης

70.22.1

Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης

70.22.11

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης

70.22.11.01

Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης

70.22.11.02

Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που
απασχολεί μέχρι 30 άτομα

70.22.11.03

Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που
απασχολεί πάνω από 30 άτομα

70.22.11.04

Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης

70.22.11.05

Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε
αναπτυξιακά προγράμματα

70.22.12

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης
(εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)

70.22.12.01

Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων

70.22.12.02

Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και
εξαγορές

70.22.12.03

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών

70.22.12.04

Υπηρεσίες διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης

70.22.12.05

Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας

70.22.12.06

Υπηρεσίες εκκαθαριστή κληρονομιάς

70.22.12.07

Υπηρεσίες εκτελεστή διαθήκης

70.22.12.08

Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή

70.22.12.09

Υπηρεσίες κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς

70.22.12.10

Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας

70.22.12.11

Υπηρεσίες οικονομικών και
συμπεριφοράς καταναλωτών
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εμπορικών

πληροφοριών,

εκτός

70.22.12.12

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών
εκμεταλλεύσεων

70.22.12.13

Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης
διάρθρωσης, επενδύσεων)

70.22.12.14

Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας)

70.22.12.15

Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου

70.22.12.16

Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου

70.22.13

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ

70.22.13.01

Υπηρεσίες ιατρικού επισκέπτη

70.22.13.02

Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων

70.22.13.03

Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών
συμβουλών

70.22.13.04

Υπηρεσίες πωλητή αγαθών

70.22.13.05

Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων

70.22.14

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού

70.22.14.01

Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης

70.22.15

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής

70.22.15.01

Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών

70.22.15.02

Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών,
εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού,
γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)

70.22.15.03

Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών
βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων,
αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών
εγκαταστάσεων)

70.22.15.04

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας

70.22.15.05

Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

70.22.15.06

Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε
θέματα αγροτικής οικονομίας

70.22.15.07

Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα
αγροτικής οικονομίας

70.22.15.08

Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας

70.22.15.09

Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων

70.22.15.10

Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας

70.22.16

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων
συμβουλών διαχείρισης

70.22.16.01

Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)

70.22.17

Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών
149

κεφαλαίων

(κεφαλαιακής

70.22.2

Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών

70.22.20.01

Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης

70.22.20.02

Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών

70.22.20.03

Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων

70.22.3

Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών

70.22.30.01

Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών
χώρων (decorateur)

70.22.30.02

Υπηρεσίες ενδυματολόγου (εκτός θεαμάτων)

70.22.30.03

Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών
χώρων

70.22.4

Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης

71.11

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.11.1

Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς

71.11.2

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια

71.11.21

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών

71.11.22

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων

71.11.23

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης

71.11.23.01

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων

71.11.24

Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών

71.11.3

Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού

71.11.31

Υπηρεσίες πολεοδομίας

71.11.31.01

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης

71.11.31.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών
πολεοδομικής παρέμβασης

71.11.31.03

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης

71.11.31.04

Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών

71.11.31.05

Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών

71.11.32

Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας

71.11.33

Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου

71.11.4

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής
αρχιτεκτονικών συμβουλών

71.11.41

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου

71.11.41.01

Υπηρεσίες
ειδικών
αρχιτεκτονικών
παραδοσιακών οικισμών και τοπίου)

μελετών

(διατήρησης

71.11.41.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής
περιβάλλοντος χώρου και έργων Πρασίνου

διαμόρφωσης
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περιβαλλοντικών

τοπίου

και

επιπτώσεων

υπηρεσίες

παροχής

71.11.41.03

Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων,
πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης

71.11.42

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου

71.12

Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής
τεχνικών συμβουλών

71.12.1

Υπηρεσίες μηχανικών

71.12.11

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού

71.12.11.01

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών
έργων

71.12.11.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων

71.12.11.03

Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών

71.12.11.04

Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά

71.12.11.05

Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα

71.12.12

Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα

71.12.12.01

Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών
έργων

71.12.12.02

Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών
κτιρίων

71.12.12.03

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων

71.12.13

Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα

71.12.13.01

Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να
λειτουργούν υπό πίεση

71.12.13.02

Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών,
υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)

71.12.13.03

Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων

71.12.13.04

Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων

71.12.13.05

Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης,
κλιματισμού κλπ)

71.12.13.06

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης

71.12.13.07

Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού

71.12.14

Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών

71.12.14.01

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων,
πλωτών, εναέριων)

71.12.14.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών,
σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων
υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)

71.12.14.03

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της
κυκλοφορίας
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71.12.15

Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων
και μη επικίνδυνων)

71.12.15.01

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών
και υγρών αποβλήτων

71.12.16

Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και
για αποστραγγιστικά έργα

71.12.16.01

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών
έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και
αποχετεύσεων)

71.12.17

Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα

71.12.17.01

Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και
λειτουργίας βιομηχανιών

71.12.18

Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής

71.12.19

Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα

71.12.19.01

Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών

71.12.19.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων

71.12.19.03

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων

71.12.19.04

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων

71.12.19.05

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της
διάβρωσης

71.12.19.06

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα

71.12.19.07

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση

71.12.19.08

Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά

71.12.19.09

Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά

71.12.19.10

Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά

71.12.19.11

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

71.12.19.12

Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού

71.12.2

Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα

71.12.3

Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών
ερευνών και συμβουλών

71.12.31

Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών

71.12.31.01

Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών

71.12.31.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών

71.12.31.03

Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών

71.12.31.04

Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών

71.12.32

Γεωφυσικές υπηρεσίες

71.12.33

Υπηρεσίες εξόρυξης και αξιολόγησης ορυκτών
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71.12.33.01

Υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης

71.12.34

Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης

71.12.34.01

Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο

71.12.35

Υπηρεσίες χαρτογράφησης

71.12.35.01

Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης

71.12.35.02

Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης

71.12.35.03

Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης

71.12.35.04

Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης

72.11

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72.11.1

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για
την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές

72.11.11

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της
υγείας

72.11.12

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική
και βιομηχανική βιοτεχνολογία

72.11.13

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική
βιοτεχνολογία

72.11.2

Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία

72.19

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη
μηχανική

72.19.1

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες φυσικές
επιστήμες

72.19.11

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά

72.19.12

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες
υπολογιστών και πληροφοριών

72.19.13

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες

72.19.13.01

Υπηρεσίες παρατηρήσεων αστεροσκοπείου

72.19.14

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία

72.19.14.01

Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών
και συστημάτων

72.19.14.02

Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία

72.19.14.03

Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία τροφίμων

72.19.15

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και
στις επιστήμες περιβάλλοντος

72.19.15.01

Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας

72.19.16

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις βιολογικές
επιστήμες

72.19.16.01

Υπηρεσίες έρευνας στη βιολογία
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72.19.19

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές
επιστήμες

72.19.19.01

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού
χαρακτήρα (γεωγραφία, παιδαγωγικές σπουδές, κ.λπ.)

72.19.19.02

Υπηρεσίες έρευνας στη μεταλλειολογία

72.19.19.03

Υπηρεσίες έρευνας στην ωκεανογραφία

72.19.2

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την
τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας

72.19.21

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νανοτεχνολογία

72.19.29

Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική
και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας

72.19.29.01

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων
(interactive multimedia)

72.19.29.02

Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία

72.19.29.03

Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική

72.19.29.04

Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική

72.19.29.05

Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων

72.19.29.06

Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού

72.19.29.07

Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών

72.19.29.08

Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών

72.19.29.09

Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες

72.19.3

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες

72.19.4

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές
επιστήμες

72.19.40.01

Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία

72.19.40.02

Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία

72.19.40.03

Υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία

72.19.5

Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες
και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας

72.20

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές
επιστήμες

72.20.1

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές
επιστήμες

72.20.11

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις
επιχειρήσεις

72.20.11.01

Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών

72.20.12

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη ψυχολογία

72.20.12.01

Υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία
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72.20.13

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νομική επιστήμη

72.20.19

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές
επιστήμες

72.20.2

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές
επιστήμες

72.20.21

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στους τομείς της
γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας

72.20.29

Άλλες υπηρεσίες έρευνας
ανθρωπιστικές επιστήμες

72.20.29.01

Υπηρεσίες έρευνας στην κοινωνιολογία

72.20.29.02

Υπηρεσίες ιστορικών ερευνών

72.20.29.03

Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών

72.20.29.04

Υπηρεσίες φιλολογικών και φιλοσοφικών ερευνών

72.20.3

Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες

85.10

Προσχολική εκπαίδευση

85.10.1

Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης

85.20

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.20.1

Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.20.11

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.20.12

Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.31

Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.31.1

Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.31.11

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

85.31.12

Άλλες υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.31.13

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

85.31.14

Άλλες υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32

Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32.1

Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32.11

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32.12

Άλλες υπηρεσίες τεχνικής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

85.32.13

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
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και

και

πειραματικής

ανάπτυξης

επαγγελματικής

στις

κατώτερης

85.32.14

Άλλες υπηρεσίες τεχνικής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

και

85.41

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.41.1

Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.41.11

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας
γενικής εκπαίδευσης

85.41.12

Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής
εκπαίδευσης

85.41.13

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

85.41.14

Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης

85.42

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.42.1

Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.42.11

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

85.42.12

Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.42.13

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

85.42.14

Άλλες υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.42.1

Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

85.42.16

Άλλες υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

85.59

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

85.59.1

Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.

85.59.11

Υπηρεσίες σχολών γλωσσών

85.59.11.01

Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή

85.59.11.02

Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών

85.59.12

Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)

85.59.13

Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.

85.59.13.01

Υπηρεσίες διεξαγωγής
επιχειρήσεων

85.59.13.02

Υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών

85.59.13.03

Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής
εκπαίδευσης

85.59.13.04

Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης

85.59.13.05

Υπηρεσίες σχολών αξιωματικών και πληρώματος εμπορικού ναυτικού

85.59.13.06

Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων

σεμιναρίων
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επαγγελματικής

επιμόρφωσης

ανώτερης

στελεχών

85.59.13.07

Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών πιλότων αεροσκαφών

85.59.19

Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.

85.59.19.01

Υπηρεσίες δασκάλου

85.59.19.02

Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια

85.59.19.03

Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού

85.59.19.04

Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία

85.59.19.05

Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων

85.59.19.06

Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή

85.59.19.07

Υπηρεσίες καθηγητή

85.59.19.08

Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

85.59.19.09

Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης

85.59.19.10

Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων

85.59.19.11

Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών)

88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

88.91.1

Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά

88.91.11

Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν παιδιά
με αναπηρία

88.91.12

Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία

88.91.13

Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών

88.91.13.01

Υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου

88.91.13.02

Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού

88.91.13.03

Υπηρεσίες κατ' οίκον φύλαξης μικρών παιδιών

86.21

Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.21.1

Υπηρεσίες γενικής ιατρικής

86.21.10.01

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γενικής ιατρικής

86.21.10.02

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας

86.21.10.03

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογίας

86.21.10.04

Υπηρεσίες ιατρών γενικά, αποκλειστικά με προσωπική εργασία

86.21.10.05

Υπηρεσίες ιατρών γενικά, με βοηθητικό προσωπικό

86.22

Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22.1

Υπηρεσίες ειδικής ιατρικής

86.22.11

Υπηρεσίες ανάλυσης και ερμηνείας ιατρικών εικόνων

86.22.19

Άλλες υπηρεσίες ειδικής ιατρικής

86.22.19.01

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αγγειοχειρουργικής

86.22.19.02

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αιματολογίας
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86.22.19.03

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής

86.22.19.04

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοθεραπευτικής - ογκολογίας

86.22.19.05

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αλλεργιολογίας

86.22.19.06

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολογίας

86.22.19.07

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γαστρεντερολογίας

86.22.19.08

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας δερματολογίας - αφροδισιολογίας

86.22.19.09

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ενδοκρινολογίας

86.22.19.10

Ιατρικές
υπηρεσίες
(μικροβιολογίας)

86.22.19.11

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατροδικαστικής

86.22.19.12

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας

86.22.19.13

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής (δημόσιας υγείας)

86.22.19.14

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κυτταρολογίας

86.22.19.15

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας μαιευτικής - γυναικολογίας

86.22.19.16

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευρολογίας

86.22.19.17

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευροχειρουργικής

86.22.19.18

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νεφρολογίας

86.22.19.19

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ορθοπεδικής

86.22.19.20

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ουρολογίας

86.22.19.21

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας

86.22.19.22

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ανατομικής

86.22.19.23

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ογκολογίας

86.22.19.24

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής

86.22.19.25

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδοψυχιατρικής

86.22.19.26

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής

86.22.19.27

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πνευμονολογίας - φυματιολογίας

86.22.19.28

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πυρηνικής ιατρικής

86.22.19.29

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ρευματολογίας

86.22.19.30

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

86.22.19.31

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής

86.22.19.32

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής θώρακα

86.22.19.33

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής παίδων

86.22.19.34

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ψυχιατρικής

86.22.19.35

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας

86.23

Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

ειδικότητας
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ιατρικής

βιοπαθολογίας

86.23.1

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

86.23.11

Ορθοδοντικές υπηρεσίες

86.23.19

Άλλες οδοντιατρικές υπηρεσίες

86.23.19.01

Υπηρεσίες οδοντιάτρων, αποκλειστικά με προσωπική εργασία

86.23.19.02

Υπηρεσίες οδοντιάτρων, με βοηθητικό προσωπικό

86.23.19.03

Υπηρεσίες οργανωμένης μονάδας οδοντιατρικών υπηρεσιών

86.23.19.04

Υπηρεσίες στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών

86.90

Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

86.90.1

Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία

86.90.11

Υπηρεσίες σχετικές με την εγκυμοσύνη

86.90.12

Υπηρεσίες νοσοκόμου

86.90.12.01

Υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων

86.90.12.02

Υπηρεσίες βοηθού ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων

86.90.12.03

Υπηρεσίες επισκεπτών νοσοκόμων

86.90.12.04

Υπηρεσίες νοσηλευτή

86.90.13

Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας

86.90.13.01

Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας

86.90.13.02

Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

86.90.13.03

Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή

86.90.13.04

Υπηρεσίες χειροπράκτη

86.90.14

Υπηρεσίες ασθενοφόρων

86.90.15

Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου

86.90.15.01

Υπηρεσίες ακτινοφυσικού

86.90.15.02

Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου

86.90.15.03

Υπηρεσίες εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιμότητας

86.90.15.04

Υπηρεσίες εργαστηρίου ελέγχου αντι-ντόπινγκ αθλητών

86.90.15.05

Υπηρεσίες κλινικού βιοχημικού

86.90.15.06

Υπηρεσίες κυτταρολογικού εργαστηρίου

86.90.15.07

Υπηρεσίες χειριστή ιατροδιαγνωστικών μηχανημάτων

86.90.16

Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης

86.90.17

Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία

86.90.18

Υπηρεσίες ψυχικής υγείας

86.90.18.01

Υπηρεσίες παιδοψυχολόγου

86.90.18.02

Υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας

86.90.18.03

Υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή
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86.90.18.04

Υπηρεσίες ψυχολόγου

86.90.19

Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.

86.90.19.01

Υπηρεσίες βελονισμού

86.90.19.02

Υπηρεσίες βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας

86.90.19.03

Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών

86.90.19.04

Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας

86.90.19.05

Υπηρεσίες εργοθεραπείας

86.90.19.06

Υπηρεσίες θεραπευτή κάλων

86.90.19.07

Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών

86.90.19.08

Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών και κάλων

86.90.19.09

Υπηρεσίες λογοθεραπείας

86.90.19.10

Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί

86.90.19.11

Υπηρεσίες ομοιοπαθητικής

86.90.19.12

Υπηρεσίες ρεφλεξολογίας
----------.----------

227. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27524 της
29/29.4.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό
διάστημα από 29.4.2020 έως και 8.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1631)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Το ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171).
3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
4. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
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7. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας και Εσωτερικών με τίτλο «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες
λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄
171), για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις 30.4.2020
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1210).
10. Την από 28.4.2020 αναφορά του κλιμακίου ελέγχου του Συντονιστικού Κέντρου
Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με τη μη τήρηση των
οριζομένων στην υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
1210).
11. Την από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την αριθμ. Β2α/οικ.27523/29.4.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Tην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της κάτωθι υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του
άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) για το χρονικό διάστημα από 29.4.2020 έως και
8.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 και ως εξής:
Λαϊκή αγορά επί των οδών Λυκούργου και Σπάρτης στον Δήμο Καλλιθέας της ΠΕ
Αττικής, με φορέα λειτουργίας αυτής τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας
Αττικής, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID19, λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων όρων στην
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/7.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1210), σύμφωνα με
την από 28.4.2020 αναφορά του ΣΥΚΕΑΑΠ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή.
----------.----------
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228. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27805 τηςε
30/30.4.2020 «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας
κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για
χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή 10.5.2020 κατά περίπτωση,
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1640)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τρίτου 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).
3. Το ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171).
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
5. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
10. Την αριθμ. 46/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύ σεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100).
11. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23451/7.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των
λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις 30.4.2020 για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 1210).
12. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος
που καθιστά αναγκαία την εκ νέου προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των αγορών
του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), καθώς και της πώλησης στις υπαίθριες
αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του
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ν. 4497/2017 (Α΄ 171), εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής
φροντίδας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
13. Την από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
14. Την υπ΄ αρ. Β2α/οικ.27795/30.4.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 έως και την Κυριακή
31 Μαΐου 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.
«Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα
με τον ενδιάμεσο χώρο κενό - ελεύθερο από αντικείμενα.».
Η περ. γ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρου 1 της υ.α. Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612 της 16/17.5.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 1869), κατωτ. αριθ. 300.
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. Απαγορεύεται έως και την Κυριακή, 10 Μαΐου 2020 η πώληση στις υπαίθριες
αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.
4. Απαγορεύεται έως και την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 η λειτουργία των αγορών του
άρθρου 38 του ν. 4497/2017.
5. 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).
----------.----------
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229. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 1/1.5.2020 «Περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (Α΄ 90)
Κυρώθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 339.
Για την ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες
δόσεις οφειλών βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και
τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και για τις οποίες έχουν
χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρούσας, βλ. το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), κατωτ. αριθ. 854.
Για την παράταση, και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης, της
προθεσμίας καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων για τις οποίες έχει χορηγηθεί
παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας, βλ. το άρθρο 290 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), κατωτ. αριθ. 854.
Με το άρθρο 291 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), κατωτ. αριθ. 854 ορίστηκε ότι:
«Οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
(Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής,
για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής,
σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η
οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), την από 30.3.2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α΄ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και τον
ν. 4690/2020, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος
Μαρτίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα
με: α) τα άρθρα 1-17 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), β) τα άρθρα 98-109 του
ν. 4611/2019 (Α΄ 73) και γ) τον ν. 4469/2017 (Α΄ 62), δύνανται να επανενταχθούν
στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την
υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης
κατόπιν αίτησής τους. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την
καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να
πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η
καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος
των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης».
Για τον καθορισμό της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος
εορτών Χριστουγέννων 2020 βλ. την υ.α. οικ. 51083/2612/2020 (Β’ 5515), κατωτ.
αριθ. 975.
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς την παράγραφο 5 του άρθρου
4, τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, την παράγραφο 2 του άρθρου 15, το άρθρο
16, την παράγραφο 1 του άρθρου 20, τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 21, τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 22, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 25, την
παράγραφο 4 του άρθρου 101, το άρθρο 102 και την παράγραφο 1 του άρθρου 106 του
Συντάγματος.
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2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων
στήριξης της οικονομίας και της εργασίας, καθώς και ενίσχυσης του συστήματος
υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την αντίστοιχη
ανάγκη θέσπισης των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ασφαλή επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα και τη ρύθμιση άλλων κατεπειγόντων
ζητημάτων.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
ΜΕΡΟΣ Α
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο πρώτο
Προστασία κύριας κατοικίας
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
της παρ. 1 του άρθρου 68, μπορεί έως την 31η Ιουλίου 2020 να υποβάλει αίτηση για
ρύθμιση των οφειλών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 68, με σκοπό την προστασία της
κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση».
2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Απριλίου 2020.
Άρθρο δεύτερο
Συμπλήρωση ρύθμισης σχετικά με την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων
οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
(Προστίθεται εδ. στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) ανωτ. αριθ. 25).
Άρθρο τρίτο
Παράταση προθεσμιών του ν. 4270/2014
1. Παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου 2020 η προθεσμία για την έκδοση
συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων
επενδύσεων, σύμφωνα με την περ. ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 79 και την παρ. 1 του
άρθρου 104 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων
λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων
Eπενδύσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2019 στη δημόσια
ληψοδοσία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 4270/2014.
2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Απριλίου 2020.
Άρθρο τέταρτο
Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε
ενεργειακά προϊόντα
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1. Κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2020, παρέχεται πίστωση διάρκειας δέκα (10) ημερών
στους εγκεκριμένους αποθηκευτές, όπως ορίζονται στην περ. α΄ του άρθρου 55 του ν.
2960/2001 (Α΄ 265), για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και κάθε
άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των περ. α΄ έως
ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 8 του άρθρου 109 του ιδίου νόμου, για τα προϊόντα που εξέρχονται του
καθεστώτος αναστολής από τις 4 Μαΐου 2020 μέχρι και τις 19 Μαΐου 2020, με
ταυτόχρονη βεβαίωση των αναλογουσών οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων.
2. Αφετηρία της πίστωσης της παρ. 1 είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο φόρος
καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 2960/2001. Για τη χορήγηση
της πίστωσης, το σύνολο της βεβαιωμένης οφειλής καλύπτεται από σχετική οικονομική
εγγύηση υπέρ του Δημοσίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνόλου
της οφειλής, αυτή εισπράττεται με ανάλογη κατάπτωση της εγγύησης του
προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο πέμπτο
Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες
Με την παρ. 5 άρθρου 1 του τίτλου Α.2 του Κεφ. Α΄ της υ.α. οικ.17788/346 της
8/10.5.2020 «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή
επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779), κατωτ. αριθ. 270, προβλέφθηκε
ότι: «Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που δεν έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι
και την 10.5.2020, καταληκτική ημερομηνία υποβολών αναστολής συμβάσεων
εργασίας από τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εμπίπτουν στο άρθρο δεύτερο της
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84 Α΄), δεν μπορούν
πλέον να τεθούν σε αναστολή. Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρείται ο ΚΑΔ 86.10
που ορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών με το άρθρο πέμπτο της από 1.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 90 Α΄) και οι επιχειρήσεις - εργοδότες
που εμπίπτουν σε αυτόν τον ΚΑΔ, μπορούν να υποβάλουν τις αναστολές των
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε χρόνο μεταγενέστερο».
Για την επανένταξη, στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις, οφειλετών με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς
ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση
καταβολής των δόσεων κατά τρεις (3) μήνες στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 σύμφωνα με το παρόν άρθρο, και οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του
χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 τη ρύθμιση
τμηματικής καταβολής και για συναφείς ρυθμίσεις, βλ. άρθρο 33 ν. 4756/2626.11.2020 (Α’ 235), κατωτ. αριθ. 936.
1. Στις πληγείσες λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 επιχειρήσεις
περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται με Κύριο Κωδικό
Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και
οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες
υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού.
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2. Στις επιχειρήσεις της παρ. 1 παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2020 η
προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από
δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που κατέστησαν ή
καθίστανται ληξιπρόθεσμες από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι και την 31η Μαΐου 2020.
Ομοίως, παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2020 η προθεσμία καταβολής και
αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα,
καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών που κατέστησαν ή καθίστανται
ληξιπρόθεσμες από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι και την 31η Μαΐου 2020. Κατά το
χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα
οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους η προσαυξήσεις. Στις ως άνω
επιχειρήσεις παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού σε ποσοστό 25% επί του
καταβληθέντος ποσού Φ.Π.Α. με άλλες οφειλές που έχουν καταληκτική ημερομηνία
καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020 σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών
Φ.Π.Α. έως τις 11 Μαΐου 2020, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του
άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια
με το τρίτο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84).
3. α) Στις επιχειρήσεις της παρ. 1, οι οποίες απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται
με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου
χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, οι τρέχουσες
ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Μαρτίου και Απριλίου 2020,
απαιτητές έως την 30η Απριλίου 2020 και την 31η Μαΐου 2020 αντίστοιχα, δύναται να
καταβληθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020 και την 30η Νοεμβρίου 2020 αντίστοιχα,
χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω
εκπρόθεσμης καταβολής. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές
ασφαλισμένου και εργοδότη, όπου προβλέπονται, 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. Οι ως
άνω επιχειρήσεις υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολείται την Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 εντός των προθεσμιών,
όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
β) Για τις επιχειρήσεις της παρ. 1, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών
ρυθμίσεων, απαιτητών έως τις 30 Απριλίου 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 στην οποία αφορά η δόση.
4. Στις επιχειρήσεις της παρ. 1, οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών, λόγω
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ποσοστό 20% της διαφοράς του μηνιαίου
κύκλου εργασιών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2020, από τους
αντίστοιχους μήνες του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, αντισταθμίζεται
από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω μείωσης
του ποσού των καταβλητέων δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν
μέσω της Εφαρμογής Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η
μείωση του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να υπερβεί το ποσοστό 50% των τριών
δωδεκατημορίων του εργατικού κόστους του πάσης φύσεως προσωπικού της
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επιχείρησης για το έτος 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις υποβληθείσες Αναλυτικές
Περιοδικές Δηλώσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται ο τρόπος
βεβαίωσης του μειωμένου κύκλου εργασιών του πρώτου εδαφίου, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή
της παρούσας.
5. Ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί σε μέτρα στήριξης επιχειρήσεων με
βάση Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παρ. 1
εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος.
6. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται φορείς που ανήκουν στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Άρθρο έκτο
Επείγοντα μέτρα στήριξης διαχειριστών αερολιμένων
Οι χρηματικές οφειλές των παραχωρησιούχων, βάσει συμβάσεων παραχώρησης
διαχείρισης αερολιμένων, προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), οι οποίες είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εντός του έτους
2020, εξοφλούνται έως έξι (6) μήνες μετά την επέλευση του ληξιπροθέσμου και
απαιτητού. Η επιμήκυνση των οφειλών, κατά το προηγούμενο εδάφιο, επιβαρύνεται με
ονομαστικό επιτόκιο ίσο με το πληρωτέο για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου
εξάμηνης διάρκειας, της τελευταίας έκδοσης πριν από την επέλευση του
ληξιπρόθεσμου και απαιτητού της οφειλής, προσαυξημένο κατά μισή (0,5) μονάδα,
χωρίς άλλες συνέπειες για τον παραχωρησιούχο, περιλαμβανομένων και εκείνων που
θα επέρχονταν από το χρονικό σημείο του ληξιπροθέσμου και απαιτητού της ως άνω
οφειλής μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας. Η παρούσα διάταξη, ως εξαιρετική,
δεν αποτελεί τροποποίηση της οικείας σύμβασης παραχώρησης.
Άρθρο έβδομο
Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο
συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
1. Κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2020, ως ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου που
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/ 2001
(Α΄ 265), ορίζεται η 15η Μαΐου 2020. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
δύναται να παραταθεί η ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου του προηγούμενου
εδαφίου, για χρονικό διάστημα που πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η
Δεκεμβρίου 2020.
Με το άρθρο μόνο της απ. Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. Α.1110 της
11/15.5.2020 «Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με
μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020»
(Β΄ 1851), ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται έως και την 31η Μαΐου 2020 η ημερομηνία
λήξης της χρονικής περιόδου που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), η οποία σύμφωνα με το πρώτο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου έβδομου της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
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κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), ορίστηκε κατ΄ εξαίρεση για το
έτος 2020 στις 15 Μαΐου 2020».
2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Απριλίου 2020.
Άρθρο όγδοο
Αναστολή είσπραξης οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων για τις
επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων
1. Για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί
κατόπιν της έκδοσης της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 18149/13.3.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών και του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 855), δύναται να παρατείνεται η
προθεσμία καταβολής των δόσεων των οφειλών τους προς το Υπουργείο Οικονομικών,
που έχουν ρυθμιστεί με τις υπ΄ αρ. 1918/19.3.2012 (Β΄1108), 3410/25.7.2014 (Β΄ 2043)
και Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β΄ 11) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθώς
και να αναστέλλεται η είσπραξη αυτών για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην
απόφαση της παρ. 3. Η ανωτέρω παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και
αναστολής της είσπραξης των δόσεων, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με
τόκους ή προσαυξήσεις.
2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για οφειλές που επρόκειτο να καταβληθούν μετά από την
έναρξη ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 18149/13.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζονται το χρονικό διάστημα
της παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης των οφειλών της
παρ. 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. 94102 ΕΞ 2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου όγδοου 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”» (B΄ 3701), κατωτ. αριθ. 668.
Για την μετατροπή σε σαράντα έξι (46) δόσεις, των έξι (6) δόσεων για τις οποίες
έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, σύμφωνα με το
παρόν άρθρο, καθώς και των υπολειπόμενων δέκα επτά (17) δόσεων του
προγράμματος ρύθμισης, (συνολικά είκοσι τριών (23) δόσεων) πληρωτέων κατά
την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα από 1.1.2021, των οφειλών επιχειρήσεων
τυχερών παιγνίων προς το Υπουργείο Οικονομικών, που έχουν ρυθμισθεί με τις
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και άλλες
συναφείς ρυθμίσεις, βλ. το άρθρο 37 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), κατωτ. αριθ. 909.
ΜΕΡΟΣ B
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο ένατο
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Αναστολή λειτουργίας φαρμακαποθηκών
(Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄64), ανωτ. αριθ. 38).
ΜΕΡΟΣ Γ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο δέκατο
Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας
1. Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και
έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των
εργαζομένων τους, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να
παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε
αναστολή, κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και πάντως όχι πέραν
της 31ης Μαΐου 2020. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού, ο εργοδότης
καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ποσοστό του
προηγούμενου εδαφίου.
2. Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τις οποίες συνεχίζεται η
αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020,
παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό
διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας.
3. Οι εργαζόμενοι των παρ. 1 και 2, των οποίων παρατείνεται η αναστολή των
συμβάσεων εργασίας, είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ΄ αναλογία των
ημερών της παράτασης αυτής.
4. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του
μέτρου της παρ. 1 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Μαΐου 2020, υποχρεούνται να
μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας.
Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
5. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που κάνουν χρήση του μέτρου
της παρ. 1, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα
σαράντα πέντε (45) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος
σύμβασης εργασίας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθορίζονται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος,
καθώς και η οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων των οποίων παρατείνεται η
αναστολή της σύμβασης εργασίας.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας δύναται να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για τις επιχειρήσεις, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή
λειτουργίας κατά τον μήνα Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας αρχής.
Βλ. και την υ.α. οικ.17788/346 της 8/10.5.2020 «Περαιτέρω μέτρα στήριξης
εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την
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αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779),
κατωτ. αριθ. 270.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 23102/477/2020 «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά
εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά (Β΄ 2268), κατωτ. αριθ.
401.
Βλ. και την υ.α. οικ. 22964/1285/2020 «Προσδιορισμός της διαδικασίας για την
κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας» (Β΄
3371) , κατωτ. αριθ. 612.
Άρθρο ενδέκατο
Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας
1. Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε αναστολή τις
συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ΄ εφαρμογή των
σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των
οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ΄
ελάχιστο για δεκαπέντε (15) ημέρες.
2. Οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται
να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.
3. Εφόσον χωρεί ανάκληση της αναστολής της σύμβασης εργασίας κατ΄ εφαρμογή
του παρόντος, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ΄ αναλογία
των ημερών διάρκειας της αναστολής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται
οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
5. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται για επιχειρήσεις – εργοδότες
για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον
μήνα Μάιο 2020.
Βλ. και την υ.α. οικ.17788/346 της 8/10.5.2020 «Περαιτέρω μέτρα στήριξης
εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779),
κατωτ. αριθ. 270.
Βλ. και την υ.α. οικ. 22964/1285/2020 «Προσδιορισμός της διαδικασίας για την
κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας» (Β΄
3371), κατωτ. αριθ. 612.
Άρθρο δωδέκατο
Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας
1. Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές
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ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε
έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει των
οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας
(ΚΑΔ). Για το διάστημα της ανάκλησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,
οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ΄ αναλογία των ημερών
απασχόλησης.
2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, που κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης της
παρ. 1, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό
Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης
της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.
3. Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης
εργασίας συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους
χρονικού διαστήματός της.
4. Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης
εργασίας κατ΄ εφαρμογή του παρόντος, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των
εργαζομένων είναι ο εργοδότης.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξειδικεύονται
οι όροι και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. 17239/Δ1.5936/2020 «Τροποποίηση της αριθμ.
40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β΄ 3 520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1695), κατωτ. αριθ. 244.
Βλ. και την υ.α. οικ.17788/346 της 8/10.5.2020 «Περαιτέρω μέτρα στήριξης
εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779),
κατωτ. αριθ. 270.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 23102/477/2020 «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά
εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά (Β΄ 2268), κατωτ. αριθ.
401.
Βλ. και την υ.α. οικ. 22964/1285/2020 «Προσδιορισμός της διαδικασίας για την
κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας» (Β΄
3371), κατωτ. αριθ. 612.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 34236/860 της 1/7.9.2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται
βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020» (Β΄ 3770), κατωτ. αριθ.
679.
Εκδόθηκε η υ.α. 39551/Δ1.11831 της 30/30.9.2020 «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία 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΄ 4261), κατωτ. αριθ. 773.
172

Βλ. και την υ.α. οικ. 42774/1072/2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται
βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο» (Β΄ 4706), κατωτ. αριθ. 845.
Βλ. και την υ.α. 48713/1232/2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο» (Β’
5246), κατωτ. αριθ. 937.
Βλ. και την υ.α. 49091/Δ1.14744 της 4//11.12.2020 «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία 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’ 5474), κατωτ. αριθ. 964.
Βλ. και την υ.α. οικ. 49989/1266 της 4/7.12.2020 «Αναστολή συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον
μήνα Δεκέμβριο» (Β’ 5391), κατωτ. αριθ. 956.
Βλ. και την υ.α. οικ. 3208/108/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα
Ιανουάριο» (Β’ 234), κατωτ. αριθ 1079.
Βλ. και την υ.α. οικ. 4374/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021»
(Β’ 345), κατωτ. αριθ. 1095.
Βλ. και την υ.α. οικ. 9500/322/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα
Μάρτιο 2021» (Β’ 821), κατωτ. αριθ. 1154.
Άρθρο δέκατο τρίτο
Έκτακτα και προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή
δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών
αποφάσεων, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο
λειτουργίας τους. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων
πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης
εργασίας των εργαζομένων αυτών.
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού
και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020
Στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. Ειδικά για την εκκίνηση της διαδικασίας του παρόντος κατά το έτος 2020, οι
προθεσμίες της παρ. 5 και της περ. α΄ της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής:
α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της
διαβούλευσης, κατά την υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα εντός του
τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου.
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β) Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5
λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου.
γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από
την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των
κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ΄
της περ. β΄ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου.
δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων,
καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων
στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη
Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ΄ της περ. β΄ της παρ. 5,
λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε΄
της περ. β΄ της παρ. 5, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου.
στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το
Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του
κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α΄ της παρ. 7, λαμβάνει
χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2021.
ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.»
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Παράταση ισχύος κανονιστικών όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και
διαιτητικών αποφάσεων
Παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2020 η ισχύς των κανονιστικών όρων των
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων, των οποίων η
τρίμηνη παράταση ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), έληξε
από την 29η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020.
ΜΕΡΟΣ Δ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο δέκατο έκτο
Αποδοχή δωρεών ιατροτεχνολογικών προϊόντων πάσης φύσεως για την
καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19
Ο Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται δωρεές ιατροτεχνολογικών προϊόντων
πάσης φύσεως για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19 από τρίτους, φυσικά
και νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του όγδοου
άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε
με το δέκατο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75),
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
Άρθρο δέκατο έβδομο
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Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
(E.K.E.A), της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ), του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ.), του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου, του Ειδικού Κέντρου Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, της Ψυχιατρικής
Μονάδας Κρατουμένων Κορυδαλλού και των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
1. (Προστίθεται παρ. 1α μετά από την παρ. 1 στο τέταρτο άρθρο της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108).
2. (Προστίθεται παρ. 2α μετά από την παρ. 2 στο τέταρτο άρθρο της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108).
Άρθρο δέκατο όγδοο
Διασφάλιση λειτουργίας ΔΣ του ΕΟΔΥ
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα σε
περίπτωση παραίτησης μέλους ή μελών του, μέχρι τον διορισμό νέων μελών, εφόσον
παραμένουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα ορισθέντα μέλη του,
συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον
αντικαθιστά.
Άρθρο δέκατο ένατο
Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ
(Αντικαθίσταται το άρθρο 3 του ν. 4683/10-10.4.2020 (Α΄ 83), ανωτ. αριθ. 155).
Άρθρο εικοστό
Ενημέρωση Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 –
Πρόσβαση σε δεδομένα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
1. Κατά την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό
COVID-19 επιτρέπεται η ενημέρωσή του, μέσω της αναδρομικής χορήγησης
δεδομένων προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση των χρηστών
για σκοπούς ιχνηλάτησης, και αφορούν στο σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
2. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), στο πλαίσιο των σκοπών
ιχνηλάτησης, δύναται να έχει πρόσβαση στα ακόλουθα δεδομένα αναφορικά με την
πορεία έκβασης των νοσηλευομένων: α) είδος κλίνης όπου νοσηλεύεται κάθε ασθενής
(ΜΕΘ, ΜΑΦ, απλή) και τυχόν μεταβολές, καθώς και β) έκβαση της νοσηλείας
(εξιτήριο λόγω ίασης ή θάνατος).
Άρθρο εικοστό πρώτο
Καθορισμός κατηγοριών ιατρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση
εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου
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«1. Ιατροί που επιθυμούν να αποκτήσουν τον τίτλο ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή
Πνευμονολογίας/Φυματιολογίας, οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις
απονομής ειδικότητας που θα λάβουν χώρα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021,
απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις
εξετάσεις απονομής ειδικότητας αποτελεί η ολοκλήρωση της ειδίκευσης, από μέρους
τους».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 69 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
κατωτ. αριθ. 991.
2. Στην απαλλαγή της παρ. 1 δεν εμπίπτουν όσοι ιατροί εκπληρώνουν την
υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.
ΜΕΡΟΣ Ε
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Αρμοδιότητα για παροχή οδηγιών σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας
Στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 16 του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) προστίθεται υποπερ.
ζζ΄ ως εξής:
«ζζ. Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου
για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον».
Άρθρο εικοστό τρίτο
Χρησιμοποίηση εσόδων των δήμων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την
κάλυψη άλλων αναγκών
(Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108).
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Ρύθμιση ζητημάτων κίνησης παραχωρούμενων οχημάτων σε δήμους
Για τα οχήματα που έχουν παραχωρηθεί σε δήμους από εταιρείες εμπορίας οχημάτων
ή εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων για χρήση με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτως
ανακυπτουσών αναγκών που σχετίζονται με τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, έως τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης και πάντως όχι πέραν
της 30ης Σεπτεμβρίου 2020 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.δ. 2396/1953
(Α΄ 117) και της υπ΄ αρ. 129/2534/2010 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών
(Β΄ 108).
Άρθρο εικοστό πέμπτο
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Ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας κυλικείων εντός σχολικών μονάδων
Από την 1η Μαρτίου 2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας
των κυλικείων εντός των δημόσιων σχολικών μονάδων, δεν οφείλονται και δεν
καταβάλλονται μισθώματα για την ενοικίασή τους.
Άρθρο εικοστό έκτο
Μετακίνηση μαθητών
Κατά τη μετακίνηση μαθητών, όπου αυτή απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις, από
και προς τη σχολική μονάδα φοίτησης, λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για τη
προστασία της υγείας τους από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να
εξειδικεύονται τα μέτρα που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό. Εφόσον κριθεί
απαραίτητο, για λόγους αποφυγής συνωστισμού, είναι δυνατή η μεταφορά των
μαθητών αυτών με επιπλέον ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα των οικείων ΟΤΑ ή, σε
περίπτωση έλλειψης τέτοιων μέσων, με κατάλληλα μεταφορικά μέσα που πληρούν
τους όρους της κείμενης νομοθεσίας με ανάθεση δημόσιας σύμβασης κατά το άρθρο
118 του ν. 4412/2016 (A΄ 147) ή, εφόσον η αξία της σύμβασης υπερβαίνει το όριο του
ανωτέρω άρθρου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76).
Εκδόθηκε η υ.α. 27731/2020 «Μέτρα τήρησης αποστάσεων κατά τις μετακινήσεις
των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων και τροποποίηση των μέτρων
προστασίας σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης» (Β΄ 1757),
κατωτ. αριθ. 256.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114.2020 «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΄ 1780), κατωτ. αριθ. 271.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612 της 16/17.5.2020 «Κανόνες τήρησης
αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1869), κατωτ. αριθ. 300.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465 της 31/31.5.2020 «Κανόνες τήρησης
αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2087), κατωτ. αριθ. 354.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2168), κατωτ. αριθ. 380.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857/2020 «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), κατωτ. αριθ. 408.
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Εκδόθηκε η υ.α. 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), κατωτ. αριθ. 428.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421 της 25/26.7.2020 «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΄ 3099), κατωτ. αριθ. 564.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976/2020 «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΄ 3165) , κατωτ. αριθ. 579.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/2020 «Λειτουργία των εκπαιδευτικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού
έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών
Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και
πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης
φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά
την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β΄ 3780), κατωτ. αριθ. 683.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/2020 «Λειτουργία των εκπαιδευτικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού
έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και
Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και
πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης
φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά
την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4810), κατωτ. αριθ. 864.
Άρθρο εικοστό έβδομο
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Αποφάσεις απόσπασης ή μετάταξης Α΄ κύκλου κινητικότητας 2019
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) προστίθεται εδάφιο ως
εξής: «Κατ΄ εξαίρεση για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2019 οι αποφάσεις απόσπασης
ή μετάταξης εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου 2020».
Άρθρο εικοστό όγδοο
Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού
καθαριότητας
1. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετεί
στα κτίρια των Υπουργείων, των εποπτευόμενων φορέων τους και της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις ανάγκες καθαριότητας και οι οποίες παρατάθηκαν
για λόγους δημόσιας υγείας, με βάση τις διατάξεις της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76), της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 και της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), δύναται να παραταθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και,
σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της ολοκλήρωσης εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης
για τις ανάγκες αυτές. Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου διέπονται από το
άρθρο 8 του ν. 4506/2017 (Α΄ 191) και η παράταση δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της
σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις
αυτές.
2. Το χρονικό διάστημα των συμβάσεων της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο
χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6
και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).
«Άρθρο εικοστό ένατο
Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών ΟΤΑ α΄ βαθμού για την αποτροπή
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στα μέσα αστικής συγκοινωνίας
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού και οι επιχειρήσεις τους
μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις προμήθειας οχημάτων, προμήθειας ανταλλακτικών
και συναφών υπηρεσιών συντήρησης, ειδικώς για την εκτέλεση αστικού
συγκοινωνιακού έργου, εκτελούμενου από τον οικείο δήμο ή την επιχείρηση του ή από
οργανισμούς που εκτελούν το έργο εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τις
διαδικασίες του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), εφόσον πρόκειται για
συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως των κατώτατων ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή
κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις
εκτιμώμενης αξίας ίσης ή άνω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
2. Για τη σύναψη των συμβάσεων του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως η περ. β΄ της
παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).».
Το άρθρο εικοστό ένατο τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρο 25 του ν. 4690/3030.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 339.
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Άρθρο τριακοστό
Παράταση προθεσμίας δήλωσης κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών
Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 (Α΄
167) παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Διεύρυνση άδειας ειδικού σκοπού
Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στις
ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ,
ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζονται
τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Παράταση αναστολής εξέτασης ενστάσεων άρθρου 7 ν. 2308/1995
Η ημερομηνία αναστολής εξέτασης των ενστάσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 7
του ν. 2308/1995 (Α΄ 114), όπως ορίστηκε με το άρθρο 10 του ν. 4650/2019 (Α΄ 207),
παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020.
Με το άρθρο 57 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), κατωτ. αριθ. 557Α, ορίστηκε ότι: «Η
αναστολή εξέτασης των ενστάσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 7 του ν.
2308/1995 (Α΄ 114), όπως ορίστηκε με το άρθρο 10 του ν. 4650/2019 (Α΄ 207) και
παρατάθηκε με το άρθρο τριακοστό δεύτερο της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α΄
104), παρατείνεται εκ νέου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020».
Με το άρθρο 302 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), κατωτ. αριθ. 854, ορίστηκε ότι: «Η
αναστολή εξέτασης των ενστάσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 7 του
ν. 2308/1995 (Α΄114), όπως ορίστηκε με το άρθρο 10 του ν. 4650/2019 (Α΄ 207)
και παρατάθηκε διαδοχικά με το άρθρο τριακοστό δεύτερο της από 1.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με τον
ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και το άρθρο 57 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), παρατείνεται
έως τις 29 Ιανουαρίου 2021.»
Με το άρθρο 47 του του ν. 4772/2021 (Α’17), κατωτ. αριθ. 1104 ορίστηκε ότι:
«1. Η αναστολή εξέτασης των ενστάσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 7 του ν.
2308/1995 (Α΄114), όπως ορίστηκε με το άρθρο 10 του ν. 4650/2019 (Α΄ 207) και
παρατάθηκε διαδοχικά με το άρθρο τριακοστό δεύτερο της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4690/2020 (Α΄ 104), το άρθρο 57 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), και το άρθρο 302
του ν. 4738/2020 (Α΄ 207) παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2021.
2. Η αναστολή της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται σε ενστάσεις που αφορούν σε ακίνητα
εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού που
περιγράφονται στις αποφάσεις υπ’ αρ. 1151/1872 του Εφετείου Αθηνών, υπ’ αρ.
116/1868 και 698/1876 του Εφετείου Ναυπλίου και υπ’ αρ. 110/1878 του Αρείου
Πάγου, η διαχείριση των οποίων, ως πρώην δασικών εντός σχεδίου πόλης, έχει
180

περιέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών από τη Διεύθυνση Δασών και για τα οποία
το Δημόσιο προβάλλει δικαιώματα βάσει του πρώην δασικού τους χαρακτήρα και
ρυθμίζονται από το άρθρο 39.»
ΜΕΡΟΣ ΣΤ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο τριακοστό τρίτο
Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό
Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
1. Για το χρονικό διάστημα από τις 6 Μαΐου 2020 έως και τις 15 Ιουλίου 2020 κατά
την εκδίκαση των υποθέσεων:
α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων
δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της
συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου
προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,
β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των
κείμενων δικονομικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7)
ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων
νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση
υπομνήματος, ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς την κατάθεση
υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999,
Α΄ 97), προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την
προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης,
γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων
δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της
συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου
προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος.
2. Οι δηλώσεις των άρθρων 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 (Α΄8) και 133 παρ. 2 του ν.
2717/1999 μπορούν να υποβάλλονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, και
ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και
τροποποιήθηκε με το τριακοστό όγδοο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 84). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού
σχηματισμού, το αργότερο έως τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν
την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη Γραμματεία και έχουν την ίδια νομική ισχύ με
αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, στην οποία αποστέλλεται
από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του
ν. 2717/1999, κατά περίπτωση. Η αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο
επέχει θέση έγκαιρης γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία
Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές.
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Άρθρο τριακοστό τέταρτο
Ζητήματα οργάνωσης δικαστηρίων
Για τα χρονικά διαστήματα από την 1η έως και τις 15 Ιουλίου 2020 και από την 1η
έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση από των οριζομένων στις παρ. 1,
5, 6 και 7 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 7α του άρθρου 14 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35), τα
τμήματα εκάστου δικαστηρίου και ο τρόπος συγκρότησής τους, ο αριθμός των
δικασίμων και των υποθέσεων κάθε μίας δικασίμου, καθώς και η κατανομή των
υποθέσεων στα τμήματα ορίζονται με πράξη του οργάνου διοίκησης εκάστου
δικαστηρίου, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων για τα θέματα αυτά στον
Κανονισμό του.
ΜΕΡΟΣ Ζ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο τριακοστό πέμπτο
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Στο π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) επέρχονται οι εξής μεταβολές:
1. Στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 η φράση «Από την 1η έως τις 20 Μαΐου»
αντικαθίσταται με τη φράση «Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου».
2. Στο άρθρο 6 ύστερα από την παρ. 4 προστίθεται παρ. 4Α ως εξής:
«4Α. Η υποβολή των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων εγγραφής της περ. α΄ της παρ.
4 μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα
θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος».
Εκδόθηκε η υ.α. 53128/Δ1/2020 «Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια
νηπιαγωγεία γενικής παιδείας» (Β΄ 1767), κατωτ. αριθ. 262.
3. Στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 η φράση «Από την 1η έως τις 20 Μαΐου»
αντικαθίσταται με τη φράση «Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου».
Άρθρο τριακοστό έκτο
Λήψη μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών
Για τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2019-2020, βλ. την υ.α.
52488/ΓΔ4/2020 (Β΄1764), κατωτ. αριθ. 258.
Για ζητήματα λειτουργίας Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, βλ. την υ.α. 61265/Δ2 της
22/25.5.2020 «Τροποποίηση της 61178/Δ2/18-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄
1375) με θέμα “Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων”» (Β΄ 2015), κατωτ. αριθ.
327.
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Για ζητήματα λειτουργίας Μουσικών Σχολείων, βλ. την υ.α. 61387/Δ2 της
22/25.5.2020 «Τροποποίηση της 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄
1371) με θέμα “Λειτουργία Μουσικών Σχολείων”, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει» (Β΄ 2016), κατωτ. aριθ. 328.
Για την έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης για το έργο των σχολικών
καθαριστών-τριών κατά το σχολικό έτος 2019-2020, λόγω αυξημένων αναγκών
καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια του ωρολογίου
προγράμματος, οι οποίες προκύπτουν από την επαναλειτουργία των σχολείων και
τα ληφθέντα μέτρα τήρησης κοινωνικών αποστάσεων για την αποτροπή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. Κ1/63267 της 26/27.5.2020 (Β΄ 2027),
κατωτ. αριθ. 333.
Για ζητήματα ανακαθορισμού της αμοιβής καθαριστριών των σχολείων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου, βλ.
την υ.α. K1/63261 της 26/27.5.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
2/51692/0022/4.9.2007 (Β΄ 1873) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων “Καθορισμός αμοιβής
καθαριστριών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση
μίσθωσης έργου”» (Β΄ 2027), κατωτ. αριθ. 334.
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και των
κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να λαμβάνεται, μετά από την άρση
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας σχολικής μονάδας ή πάσης φύσεως
εκπαιδευτικής δομής, φορέα ή ιδρύματος, δημόσιων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και
βαθμού, ειδικώς για το χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, και κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης κείμενης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε:
α) να καθίσταται δυνατή η ομαλή και ασφαλής λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών
δομών, φορέων και ιδρυμάτων, καθώς και εν γένει όλων των εποπτευόμενων από ή
υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δομών, φορέων και
υπηρεσιών, δημοσίων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, ιδίως όσον αφορά στην
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας εκπαιδευτικών
δομών και στη λήψη μέτρων υγιεινής,
Εκδόθηκε η υ.α. 63314/ΓΔ4/2020 «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β΄
2026), κατωτ. αριθ. 332.
Εκδόθηκε η υ.α. 14109/ΓΔ4/2021 «Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς
επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά
υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (Β’ 455), κατωτ. αριθ. 1109.
β) να καθίσταται δυνατή η ομαλή και ασφαλής διενέργεια των πάσης φύσεως
εκπαιδευτικών λειτουργιών όλων των εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,
δημοσίων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, εποπτευόμενων από ή υπαγόμενων στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53452/2020 «Μέτρα προστασίας για το σχολικό
και εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. Τρόπος ασφαλούς λειτουργίας φροντιστηρίων,
κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας
και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης
φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών» (Β΄ 3630), κατωτ. αριθ. 656.
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/2020 «Λειτουργία των εκπαιδευτικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού
έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών
Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και
πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης
φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά
την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β΄ 3780), κατωτ. αριθ. 683.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/2020 «Λειτουργία των εκπαιδευτικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού
έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και
Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και
πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης
φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά
την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4810), κατωτ. αριθ. 864.
γ) να διενεργούνται με ασφάλεια για τη δημόσια υγεία οι κάθε είδους εξετάσεις και
αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προαγωγικών και των απολυτήριων
εξετάσεων, καθώς και των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προς τον σκοπό αυτό, είναι δυνατό να αποφασίζεται, κατά
περίπτωση, μετάθεση ή και ματαίωση της ημερομηνίας εξέτασης, καθώς και η
τροποποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής τους, εφόσον αυτό κρίνεται κατά περίπτωση
αναγκαίο. Η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου, αποκλειστικά και μόνο ως προς τη
μετάθεση ή και ματαίωση της ημερομηνίας εξέτασης, εκδίδεται μετά από γνώμη της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19.
Εκδόθηκε η υ.α. 51888/ΓΔ4 της 6/6.5.2020 «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών
μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β΄ 1739),
κατωτ. αριθ. 249.
Εκδόθηκε η υ.α. K1/55547/2020 «Τρόπος επαναλειτουργίας όλων των φορέων
μη τυπικής εκπαίδευσης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας και των τμημάτων του “Μεταλυκειακού έτους-τάξη
μαθητείας” μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας» (Β΄ 1845),
κατωτ. αριθ. 286.
Εκδόθηκε η υ.α. 55591/ΓΔ4/2020 «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους
εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» (Β΄ 1846), κατωτ. αριθ. 287.
Εκδόθηκε η υ.α. Φ.251/ 60473 /Α5/2020 «Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών
εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών» (Β΄ 1967), κατωτ. αριθ. 310.
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Εκδόθηκε η υ.α. 60720/Ζ1/2020 «Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των
Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους» (Β΄ 1971), κατωτ. αριθ.
312.
Εκδόθηκε η υ.α. 6500/1/23/2020 «Τρόπος επανέναρξης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας Σχολών της Αστυνομικής και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μετά την
προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους» (Β΄ 2082), κατωτ. αριθ. 350.
Με την παρ. 2 του άρθρου πέμπτου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457/2020 «Επιβολή
του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του
σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» (Β΄ 2038), κατωτ.
αριθ. 340, ορίστηκε ότι: «Οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την επαναλειτουργία των
εκπαιδευτικών και λοιπών δομών για τις οποίες έχει λήξει η προσωρινή
απαγόρευση λειτουργίας, καθώς και τα ειδικότερα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή
λειτουργία τους στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας έχουν εξειδικευθεί ή
εξειδικεύονται με σχετικές αποφάσεις κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου
τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 90)».
Εκδόθηκε η υ.α. 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), κατωτ. αριθ. 440.
Εκδόθηκε η υ.α. 107981/Ζ1 της 20/20.8.2020 «Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την
περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού
έτους 2019-2020» (Β΄ 3473), κατωτ. αριθ. 630.
Εκδόθηκε η υ.α. 115744/Ζ1/2020 «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19 κατά τη λειτουργία τους» (Β΄ 3707), κατωτ. αριθ. 671.
Για την αναστολή διενέργειας των παρελάσεων της εθνικής εορτής της 28ης
Οκτωβρίου κατά το έτος 2020, βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68641/2020 «» (Β’ 4743),
κατωτ. αριθ. 853.
Με το πρώτο εδ. του άρθρου 161 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), κατωτ. αριθ. 981,
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς των άρθρων εξηκοστού πέμπτου της από 20-3-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 8), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α΄ 83), τεσσαρακοστού πρώτου της από 13-4-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104), καθώς και της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου και της
παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, ως
προς τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τη διαδικασία αποδοχής
δωρεών από τρίτους και ως προς ειδικά διοικητικά θέματα για την επαναλειτουργία
των εκπαιδευτικών δομών και τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
που έχει παραταθεί με το άρθρο 287 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), παρατείνεται έως
τις 31-3-2021».
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνεται,
ειδικώς για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
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κείμενης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική
διαδικασία, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη της διδακτέας ύλης και η αναπλήρωση
διδακτικών ωρών, όπως μέσω της τροποποίησης της ημερομηνίας έναρξης και λήξης
των μαθημάτων, του διδακτικού και του σχολικού έτους, των ωρολογίων
προγραμμάτων και των προγραμμάτων σπουδών. Με όμοια απόφαση μπορεί να
ρυθμίζεται, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της διεξαγωγής κάθε είδους
εξέτασης, κάθε θέμα σχετικό με τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, την προαγωγή και
την απόλυση μαθητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων, καθώς και με την εισαγωγή
των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κάθε
άλλο συναφές ειδικότερο ζήτημα.
Εκδόθηκε η υ.α. 52826/Δ2/2020 «Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/τριών
Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020» (Β΄ 1765),
κατωτ. αριθ. 259.
Εκδόθηκε η υ.α. 52840/ΓΔ4/2020 «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών
διδακτικού έτους 2019-2020» (Β΄ 1765), κατωτ. αριθ. 260.
Εκδόθηκε η υ.α. Φ4/53112/Δ4/2020 «Προαγωγή - απόλυση μαθητών/-τριών
ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2019-2020» (Β΄ 1766),
κατωτ. αριθ. 261.
Εκδόθηκε η υ.α. Κ1/54905/2020 «Τροποποίηση της 5954/23-6-2014 (ΦΕΚ
1807/ Β΄/2-7-2014) υπουργικής απόφασης “Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου
Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)”» (Β΄ 1838), κατωτ. αριθ. 282.
Εκδόθηκε η υ.α. Κ1/54904/2020 «Τροποποίηση της 5953/23-6-2014 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 1861/Β΄/8-7-2014) “Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας
των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)”» (Β΄ 1838), κατωτ. αριθ. 283.
Εκδόθηκε η υ.α. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/2020 «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. διδακτικού έτους 20192020» (Β΄ 2031), κατωτ. αριθ. 336.
Εκδόθηκε η υ.α. 65538/ΓΔ4/2020 «Αξιολόγηση κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και
στρατεύσιμων μαθητών 2019-2020» (Β΄ 2035), κατωτ. αριθ. 338.
Εκδόθηκε η υ.α. Φ.7/ΦΜ/67997/ΓΔ4/2020 «Ρυθμίσεις βαθμολογίας τριμήνων
στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020» (Β΄ 2202), κατωτ. αριθ.
387.
Εκδόθηκε η υ.α. Φ36/168674/Δ1/2020 «Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄ τριμήνου στα
Δημοτικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 5485), κατωτ. αριθ. 966.
Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. 3245/Δ2 της 12/13.1.2021 «Διαδικασία αξιολόγησης
μαθητών Γυμνασίου» (Β’ 47), κατωτ. αριθ. 1048.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνεται,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο
αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄
και β΄ κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), την παράταση της
διάρκειας του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, τη δυνατότητα
αναπλήρωσης διδακτικών ωρών για τη διενέργεια εργαστηριακών και κλινικών
ασκήσεων, τη δυνατότητα σύντμησης του εαρινού εξαμήνου σε λιγότερες από
δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών,
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καθώς και ζητήματα σχετικά με τον χρόνο, τον τρόπο και τα μέσα διενέργειας των
εξετάσεων των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων α΄ και β΄ κύκλου σπουδών των
Α.Ε.Ι.
Εκδόθηκε η υ.α. 59181/Ζ1/2020 «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική
διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη
διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση
φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» (Β΄ 1935), κατωτ. αριθ. 306.
Εκδόθηκε η υ.α. 60720/Ζ1/2020 «Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των
Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους» (Β΄ 1971), κατωτ. αριθ.
312.
Εκδόθηκε η υ.α. Φ.153/89638 /Α5 της 9/16.7.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
Φ.151/116946/Β6/ 11-10-2011 (Β΄ 2438) απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων “Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος
σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.”, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και για όσο
χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα που έχουν προβλεφθεί για την αντιμετώπιση
της υγειονομικής κρίσης (COVID-19)» (Β΄ 2880), κατωτ. αριθ. 535.
Εκδόθηκε η υ.α. 98540 /Ζ1/2020 «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την
επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» (Β΄
3073), κατωτ. αριθ. 560.
Εκδόθηκε η υ.α. 107981/Ζ1/2020 «Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την
περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού
έτους 2019-2020» (Β΄ 3473), κατωτ. αριθ. 630.
Εκδόθηκε η υ.α. 115744/Ζ1/2020 «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19 κατά τη λειτουργία τους» (Β΄ 3707), κατωτ. αριθ. 671.
Εκδόθηκε η υ.α. 132695/Ζ1/2020 «Ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου των
Α.Ε.Ι. κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 4383),
κατωτ. αριθ. 793.
Με το δεύτερο εδ. του άρθρου 161 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), κατωτ. αριθ. 981,
ορίστηκε ότι: «Η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1-5-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
ισχύει και για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.»
Εκδόθηκε η υ.α. 3735/Ζ1/2021 «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική
του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 115), κατωτ.
αριθ. 1070.
Εκδόθηκε η υ.α. 20877/Ζ1 της 23/24.2.2021 «Ρυθμίσεις σχετικά με την
εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου
κύκλου κατά το εαρινό εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 722),
κατωτ. αριθ. 1137.
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4. Προσωπικό καθαριότητας των δήμων κατηγορίας ΥΕ16, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, μπορεί να διατίθεται και για την καθαριότητα σχολικών μονάδων
αρμοδιότητας του οικείου δήμου, κατά το διάστημα λειτουργίας τους, για όσο
διάστημα υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοιου COVID-19, και πάντως όχι
πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020.
Άρθρο τριακοστό έβδομο
Προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας για τις
εκπαιδευτικές δομές
1. (Αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25).
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020,
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να διενεργεί διαδικασίες για την
ανάθεση συμβάσεων προμήθειας βιοκτόνων, αντισηπτικών, υγειονομικού και λοιπού
προστατευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των δημόσιων εκπαιδευτικών
δομών της επικράτειας, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί
αρμοδιότητας.
Για την ανάθεση, στο ίδρυμα Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης, της προμήθειας και
διανομής αντισηπτικών υγρών σε εκπαιδευτικές δομές, εξεταστικά και
βαθμολογικά κέντρα λόγω έκτακτης ανάγκης πανδημίας του COVID-19 βλ. την
υ.α. K1/58549/2020 (Β΄ 1928), κατωτ. αριθ. 305.
Με το άρθρο 287 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), κατωτ. αριθ. 854, ορίστηκε ότι:
«Παρατείνεται έως τις 31.12.2020 η ισχύς του άρθρου 12 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (A΄ 76), του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 8), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α΄ 83), του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έβδομου της
από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4690/2020».
Με το πρώτο εδ. του άρθρου 161 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), κατωτ. αριθ. 981,
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς των άρθρων εξηκοστού πέμπτου της από 20-3-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 8), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α΄ 83), τεσσαρακοστού πρώτου της από 13-4-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104), καθώς και της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου και της
παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, ως
προς τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τη διαδικασία αποδοχής
δωρεών από τρίτους και ως προς ειδικά διοικητικά θέματα για την επαναλειτουργία
των εκπαιδευτικών δομών και τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
που έχει παραταθεί με το άρθρο 287 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), παρατείνεται έως
τις 31-3-2021».
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Άρθρο τριακοστό όγδοο
Προμήθεια από την ΙΦΕΤ ΑΕ για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020,
η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και
Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)» δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων
εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν, να απευθύνει
πρόσκληση για απευθείας αγορά βιοκτόνων και αντισηπτικών, υγειονομικού και
λοιπού προστατευτικού υλικού προς τον σκοπό του άμεσου εφοδιασμού φορέων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για λόγους άμεσης κάλυψης έκτακτων
αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας στις επιμέρους εκπαιδευτικές δομές. Η
πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας για χρονικό διάστημα τριών (3)
ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης
υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη
χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων συνδυαστικά για
την αντιμετώπιση των προεκτιθέμενων έκτακτων αναγκών.
2. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας προμήθειας της παρ. 1 αποστέλλεται αίτημα
προμήθειας των αναγκαίων ειδών από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προς
τον Υπουργό Υγείας, κοινοποιούμενο στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. Στο πλαίσιο του αιτήματος
του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να αναφέρονται το είδος των προμηθευόμενων
προϊόντων, οι τεχνικές τους προδιαγραφές, τα αναγκαία ποιοτικά χαρακτηριστικά τους,
οι υπό προμήθεια ποσότητες και το χρονικό διάστημα υλοποίησης της προμήθειας. Ο
Υπουργός Υγείας διαβιβάζει το αίτημα υλοποίησης της προμήθειας στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.,
προς άμεση υλοποίηση. Η πρόσκληση για την υλοποίηση της προμήθειας συντάσσεται
σύμφωνα με το αίτημα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναρτάται από
την Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. στην ιστοσελίδα της. Αμέσως μετά από την αποσφράγιση των
προσφορών, γνωστοποιείται το σύνολο των προσφορών και το περιεχόμενό τους στον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με εισηγητικό σημείωμα ως προς το
αποτέλεσμα της προμήθειας και το περιεχόμενο της σύμβασης προς τελική έγκριση.
Με μόνη την εγκριτική απευθυντέα δήλωση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων συνάπτεται η σύμβαση προμήθειας και ορίζεται ως παραλήπτης των
προμηθευόμενων υλικών το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων διενεργείται η κατανομή
των ειδών στις εκπαιδευτικές δομές και με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται η
ειδικότερη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Η παράδοση των ειδών μπορεί να
πραγματοποιείται και απευθείας από τον ανάδοχο στον οικείο δήμο, με βάση την
απόφαση κατανομής του προηγούμενου εδαφίου. Η παραλαβή γίνεται από τριμελή
επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του δήμου, με μέριμνα του οποίου τα
προμηθευόμενα είδη παραδίδονται αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με
την ως άνω απόφαση κατανομής. Για την παραλαβή στις περιπτώσεις και των δύο
προηγούμενων εδαφίων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο εις διπλούν, το ένα εκ των
οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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4. Το κόστος υλοποίησης της ανωτέρω προμήθειας καλύπτεται από έκτακτη ισόποση
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύστερα από
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας για την κάλυψη των
επειγουσών αναγκών της παρ. 1 για την αγορά υλικών και μέτρων προστασίας από τον
κορωνοϊό COVID-19. Το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης κατανέμεται στην Ι.Φ.Ε.Τ.
Α.Ε., κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με
απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Εκδόθηκε η υ.α. 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), κατωτ. αριθ. 399.
Άρθρο τριακοστό ένατο
Διάρκεια «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας» για το σχολικό έτος 20192020
1. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2019-2020, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να
προβλέπεται η παράταση της ολοκλήρωσης του προγράμματος του «Μεταλυκειακού
έτους - τάξης μαθητείας» έως την 15η Νοεμβρίου 2020 και να ρυθμίζεται κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Με την απόφαση της παρ. 1 μπορεί να ορίζεται ότι, ειδικά για το σχολικό έτος
2019-2020 στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», εφαρμόζεται:
α. Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας έως εννέα (9) συνολικά
ωρών, που πραγματοποιείται εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα
του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) από
εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. και δεν πραγματοποιείται κατά την
περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών.
β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»,
διάρκειας έως τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5)
ημέρες.
Εκδόθηκε η υ.α. Φ9/55323/ΓΓ4 της 13/13.5.2020 «Επανέναρξη λειτουργίας του
«Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2019 –
2020» (Β΄ 1844), κατωτ. αριθ. 285.
Εκδόθηκε η υ.α. K1/55547/2020 «Τρόπος επαναλειτουργίας όλων των φορέων
μη τυπικής εκπαίδευσης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας και των τμημάτων του “Μεταλυκειακού έτους-τάξη
μαθητείας” μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας» (Β΄ 1845),
κατωτ. αριθ. 286.
ΜΕΡΟΣ Η
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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Άρθρο τεσσαρακοστό
Μέτρα στήριξης ναυτικών
Με το άρθρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Αριθμ. 2241.7/73380/2020 της 3/9.11.2020 «Παράταση της περιόδου
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104), για την εγγραφή των ανέργων ναυτικών στους καταλόγους
προσφερομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται
από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και
λαμβάνουν τακτική επιδότηση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
π.δ. 228/1998» (Β’ 4916) ορίστηκε ότι: «Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων
των παρ. 1 έως 3 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104), παρατείνεται έως την 31.12.2020.»
Με το άρθρο 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Αριθμ. 2241.7/87443/2020 της 31/31.12.2020 «Παράταση της περιόδου
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 01.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α΄104), για την εγγραφή των ανέργων ναυτικών στους καταλόγους
προσφερομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται
από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και
λαμβάνουν τακτική επιδότηση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
π.δ. 228/1998» (Β’ 5892), ορίστηκε ότι: «Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων
των παρ. 1 έως 3 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 01.05.2020 πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄90) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄104) και παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. 2241.7/73380/2020/03-112020 (Β΄4916) κοινή υπουργική απόφαση, παρατείνεται από την 1.1.2021 έως την
28.02.2021.»
Με το άρθρο 1 της απ. Οικονομικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αριθμ. 2241.7/14185/2021 της 25.2/1.3.2021 «Παράταση της περιόδου εφαρμογής
των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 01.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104), για την εγγραφή των ανέργων ναυτικών στους καταλόγους
προσφερομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται
από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και
λαμβάνουν τακτική επιδότηση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ.
228/1998» (Β΄ 805), ορίστηκε ότι: «Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων των
παρ. 1 έως 3 του άρθρου 40 της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 90) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104)
και παρατάθηκε με τις υπ’ αρ. 2241.7/73380/2020/03-11-2020 (Β’ 4916) και
2241.7/87443/2020/31-12-2020 (Β’ 5892) κοινές υπουργικές αποφάσεις,
παρατείνεται από την 01.03.2021 έως την 30.04.2021.».
1. Οι άνεργοι ναυτικοί εγγράφονται στους καταλόγους προσφερόμενων προς
ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης
Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και λαμβάνουν την τακτική
επιδότηση, κατά παρέκκλιση των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, των παρ. 2
και 3 του άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 228/1998 (A΄ 176), για έξι (6)
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
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α) είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί και έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία τρία (3)
τουλάχιστον έτη σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία που έχουν συμβληθεί με το
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), ή και σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα
με το Ν.Α.Τ., εφόσον αυτή έχει αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί, υπό την επιφύλαξη των
διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής
ασφάλισης των κρατών μελών. Από την παραπάνω υπηρεσία, οι εννέα (9) τουλάχιστον
μήνες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία τριετία, η οποία υπολογίζεται
αναδρομικά από την ημέρα εγγραφής τους στους καταλόγους προσφερομένων προς
ναυτολόγηση,
β) έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή τους από τα πιο πάνω πλοία χρονικό
διάστημα μικρότερο του ενός (1) έτους,
γ) είναι γραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων για ναυτολόγηση του ΓΕΝΕ
Πειραιά ή των Λιμενικών Αρχών επί δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες.
2. Οι επιδοτούμενοι ναυτικοί υποχρεούνται να παρουσιάζονται στο ΓΕΝΕ, σε
ημερομηνίες καθοριζόμενες από αυτό, ή στις Λιμενικές Αρχές στις οποίες έχουν
εγγραφεί, διαφορετικά διαγράφονται από τους αντίστοιχους καταλόγους.
3. Στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 εντάσσονται αυτοδίκαια και οι άνεργοι ναυτικοί
που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους
προσφερομένων προς ναυτολόγηση και δεν λαμβάνουν επιδότηση, εφόσον πληρούν
τις προϋποθέσεις της παρ. 1.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής δύναται να καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος, καθώς και να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος του παρόντος
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) ακόμη μήνες, εφόσον
εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19.
5. Η δαπάνη της επιδότησης του παρόντος καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης
του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ),
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί επιχορηγήσεων σε
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. ζ΄ της παρ. 2
του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
Εκδόθηκε η υ.α. 2814.5/28557/2020 «Καθορισμός Έκτακτης Επιχορήγησης του
Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2020» (Β΄ 1908), κατωτ. αριθ. 304.
Εκδόθηκε η υ.α. 2814.5/32065/2020 «Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης του
Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2020» (Β΄ 2159), κατωτ. αριθ. 377.
Εκδόθηκε η υ.α. 2814.5/50860/2020 «Καθορισμός 2ης Έκτακτης Επιχορήγησης
του Οίκου Ναύτου για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το οικονομικό
έτος 2020» (Β΄ 3422), κατωτ. αριθ. 619.
Εκδόθηκε η υ.α. 2814.5/75473/2020 «Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης του
Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2020» (Β΄ 5055), κατωτ. αριθ. 907.
Εκδόθηκε η υα. 2814.5/4532/2021 «Καθορισμός 1ης έκτακτης επιχορήγησης του
Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την επιδότηση ανεργίας περιόδου
1.1.2021 έως και 28.2.2021» (Β’ 432), κατωτ. αριθ. 1105.
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6. (Επέρχονται οι εξής μεταβολές στην παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108):
α) (Αντικαθίσταται η περ. α΄)
β) (Αντικαθίσταται η περ. γ΄)
γ) (Αντικαθίσταται η περ. ζ΄)
ε) (Προστίθεται εδ. στο τέλος της περ. ι΄)
7. (Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108)
8. (Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο εξηκοστό της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108)
9. Η διάρκεια ισχύος των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών
Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ), που έχουν εκδοθεί
μετά την 11η Ιουνίου 2019 παρατείνεται για την έκδοση ναυτικών φυλλαδίων έως την
31η Ιουλίου 2020 κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να παρατείνεται η διάρκεια
ισχύος της παρούσας για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι
(6) μήνες, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο
Έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών
Κατ΄ εξαίρεση των προβλεπομένων στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013
(Α΄ 52), οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που συνάπτονται για την
εκτέλεση δρομολογίων, σύμφωνα με το εξηκοστό δεύτερο άρθρο της από 30.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4684/2020 (Α΄ 86), υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013. Αν ο έλεγχος αποβεί
αρνητικός και η σύμβαση θεωρηθεί μη συναφθείσα, εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της
παρ. 9 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145).
Βλ. και την υ.α. 2252.1.1/62809/2020 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75), όπως έχει κυρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86)
για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών
περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου για την περίοδο
25.09.2020 - 30.09.2020» (Β’ 4132), κατωτ. αριθ. 748.
ΜΕΡΟΣ Θ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες
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Με το άρθρο 36 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 339, ορίστηκε
ότι: «Οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου
τεσσαρακοστού δεύτερου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 90), στην αγροτική οικονομία ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών
Ασφαλίσεων με εργόσημο, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α΄205) και
το άρθρο 20 του ν. 3863/2010 (Α΄115)».
Για την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε πολίτες τρίτης χώρας που
απασχολούνται κατ΄ εφαρμογήν του παρόντος άρθρου, βλ. την υ.α. Α.1174/2020
«Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε πολίτες τρίτης χώρας που
απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
τεσσαρακοστού δεύτερου του Μέρους Θ της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.
4690/2020 (Α΄104)» (Β΄ 3095), κατωτ. αριθ. 562.
1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που
απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), δύναται να υποβάλλει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020,
κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής
του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική
οικονομία. Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και η ιθαγένεια του προς
απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς,
είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοδεύεται από:
α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ
για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ
του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται,
β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:
βα) θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο
απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην
ελληνική επικράτεια,
ββ) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,
βγ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),
βδ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις
κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την
οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση
των αναγκών της εκμετάλλευσής του,
βε) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν.
3877/2010 (Α΄ 160).
2. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, εκδίδουν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών,
συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες
Υπηρεσίες Διαβατηριακού Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν
την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4
194

του ν. 4251/ 2014 για λόγους που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της
χώρας.
3. Η πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας
δικαίωμα εργασίας ως εποχιακός εργάτης, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του, χωρίς
θεώρηση εισόδου, στη χώρα.
ΜΕΡΟΣ Ι
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
«Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο
Ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας
1. Παρέχεται δικαίωμα στους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, για καταβολή
στον πάροχο δικτύου με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΠΑΡΟΧΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»
ποσοστού 50% της μηνιαίας αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α., που του οφείλεται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής
περιεχομένου εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας αντίστοιχα και συμπληρωματικών
υπηρεσιών, όπως αυτές εξειδικεύονται στις οικείες υπογραφείσες συμβάσεις, κατά
τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2020. Ο πάροχος δικτύου με τον
διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» εκδίδει τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών για ποσό που ισούται με το ήμισυ της μηνιαίας αμοιβής του,
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που ο πάροχος
δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» έχει εκδώσει
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με τη συνολική μηναία αμοιβή που του οφείλεται,
εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο για το ήμισυ της μηνιαίας αμοιβής του,
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή,
που πάντως πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της εκάστοτε ταχθείσας στις οικείες
συμβάσεις προθεσμίας, εξαντλείται η υποχρέωση του παρόχου περιεχομένου έναντι
του παρόχου δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»
για την παροχή των υπηρεσιών του τελευταίου κατά τη διάρκεια καθενός εκ των
προαναφερθέντων μηνών και ο πάροχος δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» δεν έχει οιαδήποτε περαιτέρω αξίωση έναντι του
παρόχου περιεχομένου για την παροχή των υπηρεσιών του.
2. Στον πάροχο δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
Α.Ε.» παρέχεται το ευεργέτημα της απομείωσης ποσού ίσου με το υπόλοιπο της μη
καταβληθείσας μηνιαίας αμοιβής, για τους μήνες που αναφέρονται στην παρ. 1, ανά
μήνα, από παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
ελεύθερης λήψης εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, με επόμενη δόση ή επόμενες
δόσεις του εκπλειστηριάσματος που καταβάλλεται για το ένα (1) Δικαίωμα Χρήσης
Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα δεκατρία (13) Δικαιώματα Χρήσης
Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 706/4/6.2.2014
απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, «Ανακήρυξη
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Υπερθεματιστή της Δημοπρασίας για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης
Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής».
3. Κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου 2020 έως και την 30ή Οκτωβρίου
2020 αναστέλλεται το δικαίωμα του παρόχου δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» να περιορίζει την ποιότητα εκπομπής ψηφιακού
σήματος, καθώς και να προβαίνει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική διακοπή παροχής
υπηρεσιών λόγω οφειλών σε παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, οι οποίοι έχουν
κάνει χρήση του δικαιώματος της παρ. 1 για το ως άνω χρονικό διάστημα των πέντε
(5) μηνών.»
Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου τροποποιήθηκαν και το
παρόν άρθρο διαμορφώθηκε ως άνω από το άρθρο 81 του ν. 4712/29-29.7.2020
(Α΄ 146), κατωτ. αριθ. 567.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης
1. Προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για το
απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν, να προβλέπονται, με κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση
συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο ή σε
μέρος της Επικράτειας, σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες
αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς, χώρους
συνάθροισης κοινού:
α) υποχρεωτική χρήση μάσκας,
β) μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης
απόστασης μεταξύ τους,
γ) μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας,
δ) ειδικοί κανόνες λειτουργίας.
2. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε
παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από
εκατόν πενήντα (150) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Στις επιχειρήσεις που
παραβιάζουν τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, 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.
3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1, τη
διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου της παρ. 2
είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές
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Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
του Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
4. Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 2,
αναλόγως του βαθμού διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, καθώς και τα κατά
περίπτωση αρμόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων και προβλέπεται η εφαρμοστέα
διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815/2020 «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), κατωτ. αριθ. 235.
Εκδόθηκε η υ.α. 27731/2020 «Μέτρα τήρησης αποστάσεων κατά τις μετακινήσεις
των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων και τροποποίηση των μέτρων
προστασίας σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης» (Β΄ 1757),
κατωτ. αριθ. 256.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/2020 «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΄ 1780), κατωτ. αριθ. 271.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/2020 «Επιβολή του μέτρου της εν μέρει
προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο
της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και
επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνική
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και
1.6.2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020» (Β΄ 1857), κατωτ.
αριθ. 291.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30603/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1861), κατωτ. αριθ.
295.
Εκδόθηκε η υ.α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/2020 «Επανέναρξη και κανόνες
λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» (Β΄ 1867), κατωτ. αριθ. 298.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1869), κατωτ. αριθ. 300.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31972/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 23.5.2020
έως και την 1.6.2020» (Β΄ 1982), κατωτ. αριθ. 317.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1988), κατωτ. αριθ. 323.
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32909/2020 «Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά
ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19». (Β΄ 2028), κατωτ. αριθ. 335.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33452/2020 «Μέτρα για την ασφαλή
επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2085), κατωτ. αριθ.
352.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2087), κατωτ. αριθ. 347.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33466/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και
καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 15.7.2020,
των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων
Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης,
καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα
“Ελληνικό Κτηματολόγιο”, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2093), κατωτ. αριθ. 359.
Εκδόθηκε η Δ1α/Γ.Π.οικ. 33475/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 2.6.2020 έως
και τις 8.6.2020» (Β΄ 2095), κατωτ. αριθ. 361.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34429/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 5.6.2020 έως
και τις 15.6.2020» (Β΄ 2144), κατωτ. αριθ. 374.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2168), κατωτ. αριθ. 379.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35444/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 9.6.2020 έως
και τις 23.6.2020» (Β΄ 2216), κατωτ. αριθ. 389.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857/2020 «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), κατωτ. αριθ. 408.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς
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περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020
έως και τις 2.7.2020» (Β΄ 2420), κατωτ. αριθ. 430.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/2020 «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.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40383/2020 «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), κατωτ. αριθ. 469.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41081/2020 «Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά
ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2662), κατωτ. αριθ. 488.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41089/2020 «Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από το
εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2663), κατωτ. αριθ. 489.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076/2020 «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΄ 2798), κατωτ. αριθ. 516.
Εκδόθηκε η υ.α.. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44822/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα
δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας από 16.7.2020 έως και 15.9.2020 για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2865), κατωτ. αριθ. 528.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45233/2020 «Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από το
εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2873), κατωτ. αριθ. 531.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45235/2020 «Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά
ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2876), κατωτ. αριθ. 533.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421/2020 «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΄ 3099), κατωτ. αριθ. 564.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/2020 «Εφαρμογή του μέτρου της
υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού
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στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 3131), κατωτ. αριθ. 567.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48932/2020 «Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από το
εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3160) , κατωτ. αριθ. 575.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48929/2020 «Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά
ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3161) , κατωτ. αριθ. 576.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976/2020 «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΄ 3165) , κατωτ. αριθ. 579.
Εκδόθηκε η υ.α. 50420/2020 «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής
λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της
υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στον Δήμο Πόρου
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό
διάστημα από 7.8.2020 έως και 17.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3326), κατωτ. αριθ. 593.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176/2020 «Εφαρμογή του μέτρου της
υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 3330), κατωτ. αριθ. 595.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50451/2020 «Αναστολή θρησκευτικών τελετών
που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3332), κατωτ. αριθ. 596.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50669/2020 «Επιβολή των μέτρων της
προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων
μέτρων στην τοπική κοινότητα Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το χρονικό διάστημα από
10.8.2020 έως και 20.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 3345), κατωτ. αριθ. 601.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50678/2020 «Ειδικοί κανόνες λειτουργίας
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες περιφέρειες,
περιφερειακές ενότητες και δήμους της Χώρας» (Β΄ 3361), κατωτ. αριθ. 608.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50886/2020 «Αναστολή πραγματοποίησης
πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και συναφών εκδηλώσεων με την παρουσία ορθίων
θεατών ή συμμετεχόντων» (Β΄ 3364), κατωτ. αριθ. 611.
Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51356/2020 «Επιβολή των μέτρων της
προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων
μέτρων στους Δήμους Πάρου και Αντιπάρου της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 15.8.2020 έως και
24.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3427),
κατωτ. αριθ. 620.
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51360/2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε
δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές
Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β΄ 3429), κατωτ. αριθ. 622.
Εκδόθηκε η απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 51352 της 14/14.8.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176/6.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του
μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3330)» (Β΄ 3430).
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠοικ 51358/2020 «Επιβολή του μέτρου του προληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3437), κατωτ. αριθ.
624.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51862/2020 «Τροποποίηση και παράταση ισχύος
της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50669/10.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
«Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης
μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στην τοπική κοινότητα Αμπελώνα του
Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, για το χρονικό διάστημα από 10.8.2020 έως και 20.8.2020, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3345)» (Β΄ 3459),
κατωτ. αριθ. 627.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.51892/2020 «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής
αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης
κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στον
Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα από 21.8.2020 έως και
31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3461),
κατωτ. αριθ. 629.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52221/2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε
δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές
Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β΄ 3483), κατωτ. αριθ. 632.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52297/2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε
δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές
Ενότητες και Δήμους της Χώρας – Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.52221/21.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
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Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Ανώτατο όριο
συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες
λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες
Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας” (Β΄ 3483)» (Β΄
3500), κατωτ. αριθ. 637.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52333/2020 «Επιβολή των μέτρων της
προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων
μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης από
25.8.2020 έως και 1.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 3503), κατωτ. αριθ. 638.
Εκδόθηκε η 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. 644.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52831/2020 «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής
αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας
ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που
πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων
αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από
την 1η.9.2020 έως και τις 15.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3573), κατωτ. αριθ. 648.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52976/2020 «Επιβολή των μέτρων της
προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων
μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 1η.9.2020 έως και 15.9.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3577), κατωτ.
αριθ. 649.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52973/2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε
δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές
Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β΄ 3583), κατωτ. αριθ. 652.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η υ.α. 115744/Ζ1/2020 «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19 κατά τη λειτουργία τους» (Β΄ 3707), κατωτ. αριθ. 671.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55962/2020 «Επιβολή των μέτρων της
προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων
μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 11η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ.
έως και 25η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ., προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3870), κατωτ. αριθ. 696.
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55160/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και
καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως και
31.10.2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών
γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά,
Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων
του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3877), κατωτ. αριθ.
697.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55169/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα
δικαστήρια και τις εισαγγελίες της Χώρας από 16.9.2020 έως και 31.10.2020 για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3879), κατωτ. αριθ. 698.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418/2020 «Επιβολή των μέτρων της
προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων
μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 15.9.2020 έως και 30.9.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3927), κατωτ.
αριθ. 702.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56425/2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε
δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές
Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β΄ 3949), κατωτ. αριθ. 707.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56344/2020 «Επιβολή των μέτρων της
προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων
χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας
ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που
πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων
αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από
την 16η.9.2020 έως και τις 30η.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3952), κατωτ. αριθ. 710.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56924/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» (Β΄ 3957), κατωτ.
αριθ. 714.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435/2020 «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΄ 3958), κατωτ. αριθ. 715.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ. 56924/15.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Έκτακτα μέτρα
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια
Αττικής” (Β’ 3957)» (Β΄ 4019), κατωτ. αριθ. 732.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59634/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ. 56425/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Ανώτατο όριο
203

συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες
λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες
Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας” (Β’ 3949)» (Β’
4133), κατωτ. αριθ. 749.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59626/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» (Β’ 4134), κατωτ.
αριθ. 750.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61419/2020 «Επιβολή των μέτρων της
προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων
μέτρων στον Δήμο Κύθνου της Περιφερειακής Ενότητας Κέας-Κύθνου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από 2.10.2020 έως και 12.10.2020, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4277), κατωτ. αριθ. 776.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61927/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ. 59626/25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Έκτακτα μέτρα
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια
Αττικής” (Β’ 4134)» (Β’ 4324), κατωτ. αριθ. 780.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61939/2020 «Επιβολή των μέτρων της
προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων
μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 3.10.2020 έως και 12.10.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4325), κατωτ.
αριθ. 781.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61940/2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε
δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και για τους ειδικούς κανόνες λειτουργίας
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες,
Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β’ 4326), κατωτ. αριθ. 782.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 62421 της 5/5.10.2020 «Επιβολή των μέτρων της
προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων
μέτρων στον Δήμο Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της
Περιφέρειας Ηπείρου και στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας από 6.10.2020 έως και 12.10.2020, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4385), κατωτ. αριθ. 794.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 63548/2020 «Επιβολή των μέτρων της
προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων
μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και στην
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από
7.10.2020 και ώρα 22:00 έως και 12.10.2020, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4428), κατωτ. αριθ. 799.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και
άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4484), κατωτ. αριθ. 809.
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924 /2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και
άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4709), κατωτ. αριθ. 846.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 4829), κατωτ. αριθ. 866.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020
έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 4899), κατωτ. αριθ. 874.
Εκδόθηκε η υ.α. 2252.1.1/78562/2020 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας
Υπηρεσίας του άρθρου 282 του ν. 4738/20 (Α΄ 207) για την περίοδο έως και
31.12.2020» (Β’ 5201), κατωτ. αριθ. 925.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου
2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 5255), κατωτ. αριθ. 940.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 76631/2020 «Επιβολή των μέτρων του
προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων
της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών,
πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων
που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5256), κατωτ. αριθ. 941.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7
Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα
6:00» (Β’ 5350), κατωτ. αριθ. 953.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80191/2020 «Επιβολή των μέτρων του
προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων
της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών,
πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων
που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5487), κατωτ. αριθ. 969.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509), κατωτ. αριθ. 973.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2 /2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και
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ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1), κατωτ.
αριθ. 1029.
Εκδόθηκε υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 959 της 7/7.1.2021 «Επιβολή των μέτρων του
προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων
της xώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη xώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων
που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19» (Β’ 14), κατωτ. αριθ. 1036.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’
30), κατωτ. αριθ. 1042.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’
89), κατωτ. αριθ. 1058.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4534 της 21/21.1.2021 «Επιβολή των μέτρων του
προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων
της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών,
πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων
που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19» (Β’ 174), κατωτ. αριθ. 1075.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’
186), κατωτ. αριθ. 1077.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’
341), κατωτ. αριθ. 1094.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID–
19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’
454), κατωτ. αριθ. 1108.
Εκδόθηκε η υ.α. 2252.1.1/9560/2021/2021 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), για την περίοδο έως και 282-2021» (Β’ 459), κατωτ. αριθ. 1113.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.8381/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού
περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας,
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της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων
που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19» (Β’ 461), κατωτ. αριθ. 1114.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534),
κατωτ. αριθ. 1118.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 648),
κατωτ. αριθ. 1129.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10971 της 20/20.2.2021 «Επιβολή των μέτρων του
προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων
της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών,
πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων
που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 650), κατωτ. αριθ. 1130.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639 της 26/27.2.2021 «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη
Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και
ώρα 6:00» (Β’ 793), κατωτ. αριθ. 1144.
Εκδόθηκε η υ.α.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12670/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.10971/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των
χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης
εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται
από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”
(Β΄ 650)» (Β’ 794), κατωτ. αριθ. 1145.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021
και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843), κατωτ.
αριθ. 1156.
Εκδόθηκε η απ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την
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Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και
ώρα 6:00” (Β’ 843)» (Β’ 895), κατωτ. αριθ. 1159.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14466/2021 «Επιβολή των μέτρων του
προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων
της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών,
πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων
που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 896), κατωτ. αριθ. 1160.
ΜΕΡΟΣ ΙΒ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του
Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.
----------.---------230. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΟY ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 2252.1.1/25613/2020 της 1/1.5.2020 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών για την περίοδο 01.05.2020
– 31.05.2020» (Β΄ 1642)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις » (Α΄75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),
β) του άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84),
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), όπως ισχύει,
δ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές –
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή
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Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως
ισχύει,
ε) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121),
ζ) της υπ΄ αρ. 3332.2/03/13/21-08-2013 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης
πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν»
(Β΄2129),
η) της υπ΄ αρ. 2252.1.1/23305/2020/14-04-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού
δεύτερου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30/03/2020 (Α΄ 75)» (Β΄ 1426),
θ) της υπ΄ αρ. 2252.1.1/23751/2020/16-04-2020 (Β΄ 1470), απόφασης του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του
άρθρου εξηκοστού δευτέρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ 30.3.2020
(Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης
νησιωτικών περιοχών»,
ι) της υπ΄ αρ. 2252.1.1/25015/28-04-2020 (Β΄ 1641) απόφασης του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθρου
εξηκοστού δευτέρου της απο 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ
30.3.2020 (Α΄ 75) για την διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών».
2. Την υπ΄ αρ. 42063 (αριθμός απόφασης 817)/ 28-04-2020 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ 6ΔΓΖ46ΜΤΛΡ-ΛΩΩ).
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την αναγκαιότητα διασφάλισης της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης λήψης περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που συνήφθησαν έως
30.04.2020
Οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι
της παρούσας και συνήφθησαν εως 30.04.2020 κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και της απόφασης του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αριθμ. 2252.1.1/23751/2020/16-042020 (Β΄ 1470), δύναται να παραταθούν έως 31.05.2020 με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τους ίδιους όρους
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και προϋποθέσεις ή/και με αύξηση του ελάχιστου αριθμού δρομολογίων άνευ
καταβολής πρόσθετου μισθώματος για τα επιπλέον δρομολόγια, προκειμένου να
καλυφθούν αυξημένες συγκοινωνιακές ανάγκες μεταφοράς εμπορευμάτων, καθόσον
είναι οι μοναδικοί πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που εξυπηρετούν τις γραμμές
αυτές. Προς το σκοπό αυτό καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει για την υπογραφή
τροποποιητικής σύμβασης εντός 24 ωρών από τη σχετική πρόσκληση της Διεύθυνσης
Θαλασσίων Συγκοινωνιών. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του αναδόχου για την
υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης θα εκκινείται η διαδικασία που
περιγράφεται στα άρθρα 2 – 5 της παρούσας.
Άρθρο 2
Διαδικασία σύναψης συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας από 01.05.2020
έως 31.05.2020 – Επιλέξιμες γραμμές
1. Στα άρθρα 2 έως 5 της παρούσας καθορίζεται για την περίοδο 01.05.2020 –
31.05.2020 το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της
από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α΄ 86) σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 2252.1.1/25015/28-04-2020 (Β΄
1641) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Παράταση της
περιόδου εφαρμογής του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της απο 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) για την διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών», δυνάμει της οποίας
παρατάθηκε η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης
θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών έως 31.05.2020.
2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ακολουθείται η
διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 3 – 5 της παρούσας.
3. Στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας καθορίζονται οι επιλέξιμες δρομολογιακές
γραμμές για την περίοδο 01.05.2020 – 31.05.2020, η ελάχιστη συχνότητα δρομολογίων
και το ανάλογο ανώτατο ανά κατηγορία μίσθωμα, μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
4. Το κόστος των συμβάσεων της παρούσας απόφασης βαρύνει το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 3
Έναρξη διαδικασίας – Δημοσίευση Πρόσκλησης
1. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για
συγκεκριμένη/ες γραμμή ή γραμμές, από αυτές που περιλαμβάνονται στα
Παραρτήματα Ι και ΙΙ, θα εκκινεί από 01.05.2020, εφόσον διαπιστωθεί από το αρμόδιο
όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ότι συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Για τις γραμμές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι:
Δεν έχει συναφθεί τροποποιητική σύμβαση με τον ανάδοχο κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 1 της παρούσας και εξακολουθούν να συντρέχουν οι αναφερόμενες στην
περ. (β) υποπερ. (i) και (ii) προϋποθέσεις.
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(β) Για τις γραμμές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙI:
(i) Yφίσταται ουσιώδης μείωση του μεταφορικού έργου στη συγκεκριμένη γραμμή ή
γραμμές. Ως ουσιώδης μείωση νοείται η μείωση του μέσου όρου της κίνησης επιβατών
κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και της συνολικής κίνησης οχημάτων όλων
των κατηγοριών κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) το τελευταίο δεκαήμερο από
τη γενική διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων ή την υποβολή αιτήσεων διακοπής κατά τα
προβλεπόμενα στην υποπερ. (ii) κατωτέρω, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του
έτους 2019 για το ίδιο χρονικό διάστημα. Για τη διαπίστωση των ανωτέρω ποσοστών
μεταβολής του μεταφορικού έργου, λαμβάνονται υπόψη στοιχεία λιμενικών αρχών από
τους λιμένες αφετηρίας της γραμμής ή γραμμών.
(ii) Υφίσταται γενική διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων στη συγκεκριμένη γραμμή ή
γραμμές, ή έχουν υποβληθεί αιτήσεις διακοπής δρομολογίων από το σύνολο των
πλοιοκτητών που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές.
Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περ. (β) υποπερ. (i) και (ii) ανωτέρω θα
πρέπει να συντρέχουν σωρρευτικά.
(γ) Ειδικά στην περίπτωση των γραμμών Περάματος – Παλουκίων και Μαντουδίου
– Σποράδων, για τη δημοσίευση της Πρόσκλησης που προβλέπεται στην παρ. 2 του
παρόντος και τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, δεν θα
απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην περ. (β) υποπερ. (i)
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η δε Πρόσκληση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το
σύνολο των δρομολογίων που προβλέπονται στο Παραρτήμα ΙI για τις συγκεκριμένες
γραμμές.
2. Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στην ως άνω παρ. 1 προϋποθέσεις, το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσιεύει στον ιστότοπο του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος (εφεξής η «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας για συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια σύμφωνα με το υπόδειγμα που
παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. Η ως άνω Πρόσκληση υπογράφεται
από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.
Άρθρο 4
Δικαιούμενοι Συμμετοχής – Διαδικασία επιλογής - Ζητήματα επιλεξιμότητας
1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για τη σύναψη
σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας απόφασης, είναι πλοιοκτήτες
- πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ελληνική σημαία ή σημαία κράτους – μέλους
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κοινοπραξίες που αποτελούνται από τα ως άνω
πρόσωπα (εφεξής οι «Δικαιούμενοι Συμμετοχής»).
2. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση της
Πρόσκλησης.
3. Η επιλογή του αναδόχου για τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας της παρούσας θα γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
(α) Προτεραιότητα θα έχουν οι πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες ή κοινοπραξίες
αυτών που, κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας εκτελούσαν ή που κατά την
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01.05.2020 θα εκκινούσαν, με βάση τη σχετική ανακοίνωση δρομολόγησης του
άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001, την εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμή ή γραμμές
που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι
άνω του ενός, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας, θα επιλέγεται ο
πλοιοκτήτης ή η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η κοινοπραξία που έχει υποβάλει τη
χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
(β) Σε περίπτωση που δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους πλοιοκτήτες ή
πλοιοκτήτριες εταιρείες της περ. (α) της παρ. 3 του πάροντος, θα εξετάζονται οι
αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των πλοικτητών/ πλοιοκτητριών εταιρείων/
κοινοπραξιών που είχαν λάβει ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης του άρθρου
τέταρτου του ν. 2932/2001, αλλά κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας είχαν ήδη
διακόψει την εκτέλεση αυτών, κατόπιν σχετικής έγκρισης του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περίπτωση που οι
ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας αυτής είναι άνω του ενός, και υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της
παρούσας, θα επιλέγεται ο πλοιοκτήτης ή η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η κοινοπραξία που
έχει υποβάλει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
(γ) Σε περίπτωση που δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους πλοιοκτήτες/
πλοιοκτήτριες εταιρείες/ κοινοπραξίες των περ. (α) και (β) της παρ. 3 του πάροντος, θα
εξετάζονται οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των λοιπών ενδιαφερόμενων
πλοιοκτητών ή πλοιοκτητριών εταιρειών ή κοινοπραξιών και θα επιλέγεται ο αιτών που
έχει υποβάλει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον έχει υποβάλει όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
4. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να επιβληθεί η
εκτέλεση των περιλαμβανομένων στη εκάστοτε Πρόσκληση δρομολογίου ή
δρομολογίων στους πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες/ κοινοπραξίες που
εκτελούσαν κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας τα εν λόγω δρομολόγια. Σε αυτή την
περίπτωση με την ως άνω απόφαση θα καλείται ο πλοιοκτήτης/ πλοιοκτήρια εταιρεία/
κοινοπραξία να προσέλθει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την κοινοποίηση της
απόφασης για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας έναντι του
αναγραφόμενου στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ ανά γραμμή μισθώματος. Σε περίπτωση που
ο πλοιοκτήτης ή η πλοιοκτήρια εταιρεία ή η κοινοπραξία δεν ανταποκριθεί στην ως
άνω πρόσκληση του Υπουργού, δύναται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να ανακληθεί η έγκριση διακοπής
δρομολογίου του συγκεκριμένου πλοιοκτήτη/ πλοιοκτήτριας εταιρείας/ κοινοπραξίας.
5. Η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται από την τριμελή
επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 2252.1.9/23960/21-04-2020 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η δε επιλογή του αναδόχου, θα
γίνεται κατόπιν εισήγησης της ως άνω επιτροπής, από τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος θα υπογράφει και τη σχετική σύμβαση για
λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
6. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας θα
ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από τη δημοσίευση της εκάστοτε Πρόσκλησης. Σχέδιο
της σύμβασης που θα συνάπτεται με τον ανάδοχο που θα προκύψει από την ανωτέρω
διαδικασία επιλογής, παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας. Η διάρκεια των
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συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας απόφασης ορίζεται έως
31.05.2020.
Άρθρο 5
Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά
1. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, οφείλουν να
υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συνημμένο πίνακα δρομολογίων, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων Ι ή ΙΙ, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το
υπόδειγμα της Αίτησης που παρατίθεται στο Παράρτημα V.
β) Υπεύθυνη Δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη από τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο
εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας (γίνονται δεκτές και οι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένες μέσω gov.gr Υ/Δ), στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα
νομιμοποιητικά έγγραφα και τα πιστοποιητικά του πλοίου βρίσκονται σε ισχύ, όπως
έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ και
γ) Oικονομική προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εντός σφραγισμένου
φακέλου, εις διπλούν, δεόντως υπογεγραμμένη από τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο
εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή της κοινοπραξίας σύμφωνα με το υπόδειγμα
που παρατίθεται στο Παράρτημα VΙI.
2. Σε περίπτωση υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πλοιοκτήτες ή
πλοιοκτήτριες εταιρείες ή κοινοπραξίες της περ. (γ) της παρ. 3 του άρθρου 4 της
παρούσας, υποβάλλονται επιπλέον τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην
3332.2/03/13/21-08-2013 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
«Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του
περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν» (Β΄2129).
3. Στην Πρόσκληση που θα δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της
παρούσας, δύναται να προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής κοινών προσφορών από
περισσότερους πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για την εκτέλεση συνδυαστικά
των δρομολογίων που προβλέπονται στην Πρόσκληση. Κοινή προσφορά δύναται να
υποβάλλεται μόνο από πλοιοκτήτες/ πλοιοκτήτριες εταιρείες της περ. (α) της παρ. 3
του άρθρου 4 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται τα δικαιολογητικά
των περ. (α) και (β) της παρ. 1 από τον κάθε πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτρια εταιρεία
χωριστά, και μια κοινή οικονομική προσφορά. Εφόσον, κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας, επιλεγούν τελικώς οι
πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που υπέβαλαν την κοινή προσφορά, θα
συνάπτεται σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τον κάθε
πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτρια εταιρεία χωριστά για το μέρος των δρομολογίων που έχει
αναλάβει και το μίσθωμα θα επιμερίζεται αντίστοιχα.
Άρθρο 6
Εκπτώσεις - Κυρώσεις – Λύση Σύμβασης – Ευχέρειες Διοίκησης
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1. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις συμβάσεις
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, με αιτιολογημένη απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου ενδέκατου του ν. 2932/2001 (Α΄145), όπως ισχύει.
2. Η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας λύεται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής
β) με καταγγελία από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη
γ) με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, και
δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας
ε) αυτοδικαίως σε περίπτωση που έχει εκλείψει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
και άρσης των περιοριστικών μέτρων πριν την 31.05.2020 με σχετική απόφαση των
αρμοδίων Υπουργών.
3. Σε περίπτωση διακοπής των δρομολογίων για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα ή σε περίπτωση
μη προσέλευσης του πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτριας εταιρείας/κοινοπραξίας για την
υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και εφ΄ όσον διαπιστώνεται η
ύπαρξη επιτακτικών συγκοινωνιακών αναγκών, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
δύναται να προβαίνει σε απευθείας σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας,
χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης στα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας διαδικασίας,
με πλοιοκτήτη ή πλοιοκτήτρια εταιρεία άλλου πλοίου με τους ίδιους συμβατικούς
όρους.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
Για την προσθήκη νέας δρομολογιακής γραμμής στο Παράρτημα ΙΙ, για την
παράθεση του Παραρτήματος ΙΙ όπως ισχύει μετά την τροποποίηση αυτή και για
την, κατά τα λοιπά, εξακολούθηση ισχύος της παρούσας, βλ. την απ. Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. 2252.1.1/ 27264 /2020 της
12/18.5.2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 2252.1.1/25613/2020/01- 05-2020
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Συμβάσεις
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από
30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της
ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών για την
περίοδο 01.05.2020 έως 31.05.2020» (Β΄ 1642)» (Β΄ 1901)
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
----------.----------
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231. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27807 της 2/2.5.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης της τέλεσης λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς
χώρους λατρείας και μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 στους χώρους αυτούς για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020
έως και 16.5.2020» (Β΄ 1643)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
και ιδίως της περ. στ΄ της παρ. 2 και της περ. δ΄ της παρ. 4 αυτού, όπως αυτή κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
β. Του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90).
γ. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
δ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄1148).
ε. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093/6.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της
τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους
λατρείας για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 20.4.2020» (Β΄ 1178), όπως
παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25763/16.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων
Υπουργών «Παράταση ισχύος της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β΄ 1178) έως και
τις 28.4.2020» (Β΄ 1471) και παρατάθηκε εκ νέου με την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
27283/28.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Παράταση ισχύος της αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας (Β΄ 1178) έως και τις 3.5.2020» (Β΄ 1628).
3. Την από 2.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
4. Την υπ΄ αρ. B2α/οικ27806/2.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
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1. Την προσωρινή απαγόρευση της τέλεσης, με την παρουσία φυσικών προσώπων και
με την επιφύλαξη της παρ. 3, κάθε είδους λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων,
ιεροπραξιών και πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών σε όλους ανεξαιρέτως τους
χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει
θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων οίκων, τεμενών,
συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και
χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας.
2. Επιτρέπεται, υπό την ευθύνη του κατά νόμο θρησκευτικού λειτουργού, η
προσέλευση φυσικών προσώπων, για ατομική προσευχή και βραχεία παραμονή τους
στον χώρο λατρείας. Ο συνολικός αριθμός των εντός των χώρων λατρείας
παρευρισκομένων καθορίζεται σύμφωνα με την αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά 10
τ.μ επιφανείας και με ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους.
Σε περίπτωση που η επιφάνεια του χώρου λατρείας υπερβαίνει τα 500 τ.μ., ως μέγιστος
αριθμός παρευρισκομένων ορίζεται ο αριθμός πενήντα (50). Στον υπολογισμό του
προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο η επιφάνεια του
κύριου/ωφέλιμου χώρου που εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες και δεν
συμπεριλαμβάνονται οι επιφάνειες τυχόν άλλων όμορων κυρίων χώρων του ακινήτου
που εξυπηρετούν δραστηριότητες μη λατρευτικές (π.χ. χώροι σεμιναρίων και
αναγνωστήριων), τυχόν βοηθητικών χώρων (π.χ. γραφείων, αποθηκών), χώρων
υγιεινής, κοινοχρήστων κ.λπ. Οι υπεύθυνοι των χώρων λατρείας οφείλουν να
διασφαλίζουν ότι τηρείται ανά πάσα στιγμή ο ανώτατος συνολικός αριθμός, η ως άνω
αναλογία αριθμού φυσικών προσώπων/τετραγωνικών μέτρων, η απόσταση μεταξύ
τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής, ιδίως όσον αφορά σε πρακτικές και
αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για τις εκδηλώσεις του θρησκευτικού φρονήματος.
Στις εισόδους των χώρων λατρείας υπάρχουν υποχρεωτικά δυο σταθμοί αντισηπτικών
προς χρήση των προσερχόμενων. Η υγιεινή των χεριών με αντισηπτικό είναι
υποχρεωτική για όλους τους προσερχόμενους κατά την είσοδο στο χώρο λατρείας.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής στον χώρο λατρείας συνιστάται η χρήση
προστατευτικής υφασμάτινης μάσκας από τους προσερχόμενους. Για την εξυπηρέτησή
τους θα πρέπει, σε εμφανές σημείο κάθε χώρου λατρείας, να έχει ληφθεί πρόνοια για
τον αναγκαίο εξοπλισμό υγιεινής (χαρτομάντηλα ή χάρτινες πετσέτες κ.λπ.). Είναι
απαραίτητος ο συχνός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών που αγγίζονται
από πολλά φυσικά πρόσωπα (π.χ. κουπαστές, χερούλια κ.λπ.). Στις εξόδους των χώρων
λατρείας τοποθετούνται υποχρεωτικά κάδοι για την απόρριψη χρησιμοποιηθέντος
εξοπλισμού υγιεινής. Με ευθύνη του κατά νόμο θρησκευτικού λειτουργού
εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των φυσικών προσώπων στο χώρο
λατρείας, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να τηρείται η απόσταση του ενός
και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους. Ο εφαρμόζων το σύστημα ελέγχου αναμονής
στις εισόδους των χώρων λατρείας φέρει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα μέσα
προστασίας του (π.χ. μάσκα, γάντια). Ο φυσικός αερισμός των χώρων λατρείας, καθ΄
όλη τη διάρκεια που αυτοί είναι ανοιχτοί για την ατομική προσευχή, είναι
υποχρεωτικός. Σε περίπτωση χρήσης τεχνητού κλιματισμού πρέπει να εξασφαλίζεται
ταυτόχρονα και φυσικός αερισμός με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα. Εφόσον κάποιος
παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας, θα πρέπει να απομακρύνεται από τον χώρο
λατρείας, τηρώντας τις απαραίτητες προφυλάξεις. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άμεση
απομάκρυνσή του, πρέπει να απομονωθεί προσωρινά μέχρι την ασφαλή απομάκρυνσή
του, αποφεύγοντας την επαφή με άλλα άτομα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχει
προβλεφθεί ειδικός χώρος με εξαερισμό, μάσκες, χαρτομάντηλα, πλαστική σακούλα
για απόρριψη αυτών και αντισηπτικό χεριών.
216

3. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε
είδους θρησκευτικής τελετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από
θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό
προσωπικό (όπως ιεροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώρους λατρείας, εκτός των Ιερών Ναών
στους οποίους χοροστατεί Μητροπολίτης, όπου ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι (6)
και υπό τις προϋποθέσεις τήρησης:
α) της αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη απόσταση ενός
και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους, καθώς και
β) των θεσπισθέντων προληπτικών μέτρων υγιεινής, όπως αυτά εξειδικεύονται ιδίως
στην παρ. 2, για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Οι θύρες εισόδου και εξόδου του χώρου λατρείας παραμένουν κλειστές και ο κατά
νόμο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα
μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν εισέρχεται στον χώρο λατρείας
κατά τη διάρκεια της τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε
είδους θρησκευτικής τελετής. Σε περίπτωση που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική
σύναξη, ιεροπραξία ή κάθε είδους θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από εθνικής ή
τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η
παρουσία του απολύτως αναγκαίου τεχνικού προσωπικού του μέσου, το οποίο δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.
Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η τέλεση λειτουργίας λατρευτικής σύναξης,
ιεροπραξίας και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής, πρέπει να παρέλθει υποχρεωτικά
χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας (1) ώρας πριν επιτραπεί η ατομική προσευχή στον
εν λόγω χώρο λατρείας. Κατά το διάστημα αυτό πρέπει να διενεργείται φυσικός
αερισμός του χώρου λατρείας.
4. Ο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να αναρτά σε εμφανές σημείο της
εισόδου του χώρου λατρείας: α) τις ώρες κατά τις οποίες τελούνται λειτουργίες,
λατρευτικές συνάξεις, ιεροπραξίες και κάθε είδους θρησκευτικές τελετές, β) τις ώρες
κατά τις οποίες είναι ανοικτός ο χώρος λατρείας για την πραγματοποίηση ατομικής
προσευχής και γ) τον συνολικό αριθμό ατόμων που μπορούν να παρευρίσκονται
ταυτοχρόνως στον χώρο λατρείας σύμφωνα με την αναλογία ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ.
με απόσταση μεταξύ τους ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου και με την επιφύλαξη ότι, σε
περίπτωση που η επιφάνεια του χώρου λατρείας υπερβαίνει τα 500 τ.μ., ως μέγιστος
αριθμός παρευρισκομένων ορίζεται ο αριθμός πενήντα (50).
5. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους χώρους
λατρείας που βρίσκονται εντός δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή
άλλων υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων και
ψυχιατρείων, γηροκομείων, οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων). Η κατ΄
εξαίρεση τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους
θρησκευτικών τελετών που προβλέπεται στην παρ. 3 δεν επιτρέπεται σε χώρους
λατρείας που βρίσκονται εντός ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ.
συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).
6. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και οι λοιποί χώροι
εγκαταβίωσης εντός της Επικράτειας, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν δέχονται
κοινό σε οργανωμένες ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Η λατρευτική ζωή των
Ιερών Μονών, των Μοναστηριών και των Ησυχαστηρίων μπορεί να συνεχίζεται, κατά
την κρίση του Ηγουμένου ή της Ηγουμένης και κατόπιν έγκρισης του επιχώριου
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Μητροπολίτη, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν συμμετέχει κανένας άλλος, πλην
της μοναστικής αδελφότητας, τηρώντας τον κανόνα ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.
επιφανείας με ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους και όλα
τα μέτρα υγιεινής που έχουν θεσπίσει οι δημόσιες αρχές στις κείμενες διατάξεις και
ιδίως στην παρ. 2 της παρούσας για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID19. Οι απαγορεύσεις επισκέψεων και όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που αφορούν
στις Ιερές Μονές της Αθωνικής Πολιτείας, αποφασίζονται από τον Διοικητή του Αγίου
Όρους, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της Ιεράς Κοινότητας. Με την ως άνω
απόφαση απαγορεύεται η είσοδος όλων των επισκεπτών στη Χερσόνησο του Άθω ή
παρατείνεται ισχύουσα απαγόρευση κατά το αναγκαίο χρονικό διάστημα. Ο Διοικητής
εποπτεύει την ορθή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, είτε αυτά λαμβάνονται από
τον ίδιο τοπικά είτε λαμβάνονται σε επίπεδο επικράτειας.
7. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες και
λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία
θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή και η προσέλευση συγγενών,
φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού
λειτουργού, του απολύτως στενού συγγενικού περιβάλλοντος του αποβιώσαντος και
των προσώπων που επιμελούνται της ταφής, τηρουμένων αυστηρώς των λοιπών
προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών των υγειονομικών αρχών. Οι αρχές που
είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία και διαχείριση των κοιμητηρίων επιβλέπουν την
ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν να αποτρέπουν την προσέλευση
προσώπων, στα οποία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, σύμφωνα με το πρώτο
εδάφιο.
8. Επιτρέπεται η συνέχιση των διοικητικών λειτουργιών των χώρων θρησκευτικής
λατρείας.
9. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 16.5.2020.
----------.---------232. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27813
της 3/3.5.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1644)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
και ιδίως των περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
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β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192),
δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄
7),
η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151),
ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ια. της υπ΄ αρ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100).
ιβ. της υπ΄ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄
3053),
ιγ. της υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη»
(Β΄ 3099),
2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24406/10.4.2020 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
ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1299), όπως η ισχύς αυτής
παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26797/25.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων
Υπουργών «Παράταση ισχύος του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 3.5.2020, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1585).
3. 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
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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).
4. 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.
5. Την από 2.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την υπ΄ αρ. Β2α/οικ.27808/2.5.2020 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και
10.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 2.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό
του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων
σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:
1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών
47.19.10.01 και περιπτέρων 47.19.10.02, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4719).
2. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4743).
3. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4751).
4. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4752).
5. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4753).
6. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα,
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4754).
7. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4759).
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8. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα,
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4763).
9. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4765).
10. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop
κτλ.) (ΚΑΔ 4771).
11. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4772).
12. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών
και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από
χαρτί 47.75.76.19 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4775).
13. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4777).
14. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός
από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, λιανικό εμπόριο καύσιμου
πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας 47.78.85, λιανικό
εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, λιανικό εμπόριο
μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ ‘οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4778).
15. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (ΚΑΔ 4779).
16. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων,
σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ 4782).
17. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών,
ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας (ΚΑΔ 4789).
18. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής
λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).
19. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις
ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530).

για

οχήματα

αναψυχής

και

20. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με
εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service
κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν
επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610).
21. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).
22. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ,
καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που
αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε

221

πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση
τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630).
23. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914).
24. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop
κτλ.) (ΚΑΔ 7721).
25. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7722).
26. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7729).
27. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230), συναυλιών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (ΚΑΔ 9321 και 9329).
28. Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών, εξαιρείται η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση (ΚΑΔ 8553).
29. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004).
30. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).
31. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).
32. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών (ΚΑΔ 9103), καθώς και αρχαιολογικών χώρων.
33. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων (ΚΑΔ
9104).
34. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο,
χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.), εξαιρουμένων των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε
απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14) και υπηρεσιών στοιχημάτων σε
απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21) (ΚΑΔ 9200).
35. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).
36. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312).
37. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).
38. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 9319).
39. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).
40. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329).
41. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία (ΚΑΔ 9604).
42. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ
56292002).
43. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004).
44. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις
δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε
πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56292005).
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45. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601), με εξαίρεση
τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και
πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες
διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής.
46. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94991602).
47. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96091906).
48. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909).
49. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912).
50. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες
και άλλες εκδηλώσεις) (ΚΑΔ 96091916).
51. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96091917).
52. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93291905).
53. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(ΚΑΠΗ) (ΚΑΔ 8810), 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).
54. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002).
Άρθρο 2
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων (χωρίς
ΚΑΔ)
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και
10.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 2.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό
του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όλων των οργανωμένων
παραλιών (δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των
αγορών του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και των αναβατήρων (τελεφερίκ).
Άρθρο 3
Κατ΄ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων
1. Κατ΄ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, από
τις 5.5.2020 επιτρέπεται:
α) Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους αποκλειστικά και
μόνον από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας
αθλητών των προ-ολυμπιακών ομάδων των αθλημάτων: Σκοποβολή, Επιτραπέζια
Αντισφαίριση, Ενόργανη Γυμναστική, Ρυθμική Γυμναστική (ατομικό), Ξιφασκία,
Άρση βαρών, Αντισφαίριση, Κανόε-Καγιάκ, Ποδηλασία, Ιστιοπλοΐα, Κωπηλασία,
Στίβος.
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β) Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από
τις ομάδες των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), οι οποίες μετέχουν στο
επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1),
για ατομικές προπονήσεις των ποδοσφαιριστών τους, σε ολιγομελείς ομάδες των έξι
έως οκτώ ατόμων, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της ατομικής
τεχνικής και την ενδυνάμωσή τους.
γ) Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν αθλητικά
σωματεία και όμιλοι που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για τα αθλήματα:
αντισφαίριση, γκολφ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος
αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία – αναρρίχηση και η χρήση τους
από αθλητές και μέλη τους, ηλικίας δεκαπέντε ετών και άνω.
2. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 1, η χρήση γίνεται με
βάση το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής
της Γ.Γ.Α. και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας
[περ. α) και γ)] ή της διοργανώτριας αρχής [περ. β)].
Άρθρο 4
Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα ισχύουν, επίσης, οι ακόλουθοι ειδικότεροι
κανόνες:
1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του
άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας.
2. Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που
λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου
τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop), που βρίσκονται σε
εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων
των καταστημάτων όπου ασκούνται δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από το
άρθρο 1, τα οποία λειτουργούν υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο
για τους καταναλωτές.
3. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2.
Άρθρο 5
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση
παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, για τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ΄ αρ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των
παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των
εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας
για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β΄ 1275).
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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.
----------.---------233. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 94 της 2/3.5.2020 «Διαδικασία και προϋποθέσεις
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1645)
Με την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 4 της υ.α. ΓΔΟΥ 233/2020 «Διαδικασία
και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της
νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο
2020» (Β’ 4471), κατωτ. αριθ. 806, ορίστηκε ότι: «Ειδικά για τις επιχειρήσεις που
έλαβαν ενίσχυση κατά τον πρώτο ή τον δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας
προκαταβολής, δυνάμει των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2020 (Β΄ 1645) και
ΓΔΟΥ148/03.07.2020 (Β΄ 2729) αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ισχύουν, δεν εφαρμόζονται τα όρια των
περιπτώσεων α ως και ε της παρούσας παραγράφου και η ενίσχυση που προκύπτει
από την παρ. 1 δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 2.000 ευρώ, ανεξαρτήτως
αριθμού εργαζομένων».
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Μέρους Α΄ της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75), όπως αυτή κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄86), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο 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», και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού,
2. το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
και ιδίως το στοιχείο β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού,
3. τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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) αριθ. 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),
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5. 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 τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
460/2020 και ειδικότερα την τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του κανονισμού
1301/2013,
6. 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
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 τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 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», όπως
τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΕΕ αριθ. C(2020)2215/3.4.2020,
8. την εγκριτική απόφαση αριθ. C(2020) 2281/7.04.2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
9. τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 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 (E E L 156/16.6.2012), στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 και άλλες διατάξεις» (Α΄265), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
10. τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄143) και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 79 και 80,
11. τις διατάξεις του της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4172/2013» (Α΄ 107),
12. 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),
13. τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α΄90), όπως ισχύουν,
14. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
15. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
16. τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103),
17. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181),
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18. το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄192),
19. το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145),
20. 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),
21. την Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901),
22. την 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο»
(Β΄3051),
23. την 340/26.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄3051),
24. την 47/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100) και ιδίως το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2
αυτής,
25. 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 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την 5294/2020 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),
26. την Α.1076/2.4.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 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), όπως τροποποιήθηκε με
τις Α.1080/9.4.2020 (Β΄1294) και Α.1091/13.4.2020 (Β΄1466) όμοιες αποφάσεις,
27. την 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (Β΄5968) απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της 110427/EΥΘΥ/1020/ 20.10.2016
(ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της
81986/ ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 Β΄) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 20142020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», όπως ισχύει,
28. την 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της
κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014, ΦΕΚ 2573/τ.Β΄» (Β΄2857),
29. την 126829 ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων
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και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων
συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020 σύμφωνα με το άρ. 22 του
ν. 4314/2014» (Β΄2784),
30. τη με αριθμ. 42747 ΕΞ 2020/30.4.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,
31. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη
συνολικού ύψους ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ, για το τρέχον
οικονομικό έτος, σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της
επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού
COVID-19 (COVID-19).
2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται είτε
α) σύμφωνα με τους όρους της αριθ. C(2020) 1863/ 19.03.2020 ανακοίνωσης 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 αριθ.
C(2020)2215/3.4.2020 (Προσωρινό Πλαίσιο), είτε
β) σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).
3. Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη,
αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Επιστρεπτέα προκαταβολή: ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η
οποία επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
2. Προβληματική επιχείρηση: Η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία
από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
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, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Ειδικά για τους σκοπούς του ελέγχου της σώρευσης του άρθρου 5, καθώς και του
ελέγχου της προϋπόθεσης του άρθρου 3 παρ. 3 περίπτ. α, ενιαία επιχείρηση νοείται ότι
συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που
διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:
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α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή
των εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών
του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση
βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της
τελευταίας,
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της,
βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων
αυτής της επιχείρησης.
Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις
ως άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού
προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.
4. Επιτόκιο αναφοράς: το βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, σύμφωνα
με την ανακοίνωση την τελευταίας αριθ. 2008/C 14/02 (C 14/6 της 19.1.2008),
προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης.
5. Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων: η παραγωγή των προϊόντων που
απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, και η οποία αντιστοιχεί στους
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της κατηγορίας 01. Αγροτική Παραγωγή.
6. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς που εμπίπτουν στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή
οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EE L17/22 της
21.1.2000), και οι οποίοι αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος IV το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
7. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από
την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της
γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος
ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση.
8. Εμπορία γεωργικών προϊόντων: η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, την
προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην
αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε
μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία
προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από μέρους
πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν
πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.
9. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που
ορίζονται στο παράρτημα I του Καν. 651/2014.
10. Κύκλος εργασιών αναφοράς:
α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά
βιβλία:
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αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312
περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ) το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017, το πρώτο τρίμηνο του
έτους 2018 και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019, ως ο αριθμητικός μέσος όρος του
κύκλου εργασιών πρώτου τριμήνου των τριών τελευταίων ετών,
ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο
του έτους 2017 και έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 και
το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019, ως ο αριθμητικός μέσος όρος του κύκλου εργασιών
πρώτου τριμήνου των δύο τελευταίων ετών,
γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο
του έτους 2018 και έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019, ως
ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του έτους 2019,
δδ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο
του έτους 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019, ως
ο κύκλος εργασιών του τέταρτου τριμήνου του έτους 2019,
εε) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο
του έτους 2019 και το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019, ως ο συνολικός κύκλος
εργασιών του έτους 2019, διαιρεμένος με τέσσερα (ώστε να προκύψει σε τριμηνιαία
βάση),
στστ) σε περίπτωση μη θετικού κύκλου εργασιών ολόκληρο το έτος 2019, ο κύκλος
εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν.
β) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά
βιβλία:
αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Μάρτιο
του έτους 2017, τον μήνα Μάρτιο του έτους 2018 και τον μήνα Μάρτιο του έτους 2019,
ως ο αριθμητικός μέσος όρος του κύκλου εργασιών του μήνα Μαρτίου των τριών
τελευταίων ετών,
ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Μάρτιο
του έτους 2017 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Μάρτιο του έτους 2018 και
τον μήνα Μάρτιο του έτους 2019, ως ο αριθμητικός μέσος όρος του κύκλου εργασιών
του μήνα Μαρτίου των δύο τελευταίων ετών,
γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Μάρτιο
του έτους 2018 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Μάρτιο του έτους 2019, ως
ο κύκλος εργασιών του μήνα Μαρτίου του έτους 2019,
δδ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Μάρτιο
του έτους 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Φεβρουάριο του 2020, ως ο
κύκλος εργασιών του μηνός Φεβρουαρίου του 2020,
εε) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Μάρτιο
του έτους 2019 και τον μήνα Φεβρουάριο του 2020, ως ο συνολικός κύκλος εργασιών
του έτους 2019, διαιρεμένος με δώδεκα (ώστε να προκύψει σε μηνιαία βάση),
στστ) σε περίπτωση μη θετικού κύκλου εργασιών ολόκληρο το έτος 2019 και τον
μήνα Φεβρουάριο του 2020, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν.
11. Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς:
α) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και
απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά βιβλία:
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αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα (κωδικός 047
δήλωσης Ε3) τα έτη 2017, 2018 και 2019, ως ο αριθμητικός μέσος όρος των
ακαθάριστων εσόδων των τριών τελευταίων ετών, διαιρεμένος με τέσσερα (ώστε να
προκύψει σε τριμηνιαία βάση),
ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2017
και έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα τα έτη 2018 και 2019, ως ο αριθμητικός μέσος όρος
των ακαθάριστων εσόδων των δύο τελευταίων ετών, διαιρεμένος με τέσσερα (ώστε να
προκύψει σε τριμηνιαία βάση),
γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2018
και έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019, ως τα ακαθάριστα έσοδα του 2019,
διαιρεμένα με τέσσερα (ώστε να προκύψει σε τριμηνιαία βάση),
δδ) σε περίπτωση μη θετικών εσόδων κατά το έτος 2019, τα ακαθάριστα έσοδα
αναφοράς ισούνται με μηδέν.
β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και
απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά βιβλία:
αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα τα έτη 2017, 2018
και 2019, ως ο αριθμητικός μέσος όρος των ακαθάριστων εσόδων των τριών
τελευταίων ετών, διαιρεμένος με δώδεκα (ώστε να προκύψει σε μηνιαία βάση),
ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2017
και έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα τα έτη 2018 και 2019, ως ο αριθμητικός μέσος όρος
των ακαθάριστων εσόδων των δύο τελευταίων ετών, διαιρεμένος με δώδεκα (ώστε να
προκύψει σε μηνιαία βάση),
γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2018
και έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019, ως τα ακαθάριστα έσοδα του 2019,
διαιρεμένα με δώδεκα (ώστε να προκύψει σε μηνιαία βάση),
δδ) σε περίπτωση μη θετικών εσόδων κατά το έτος 2019, τα ακαθάριστα έσοδα
αναφοράς ισούνται με τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός Φεβρουαρίου 2020, όπως αυτά
έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport»,
εε) σε περίπτωση μη θετικών εσόδων κατά το έτος 2019 και τον μήνα Φεβρουάριο
του 2020, τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς ισούνται με μηδέν.
12. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται τα
οικονομικά δεδομένα που δηλώθηκαν από τις επιχειρήσεις στην αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της Α.1076/2.4.2020 (Β΄1135) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ως προς τα λοιπά δεδομένα εισοδήματος και ΦΠΑ,
λαμβάνονται αυτά που έχουν δηλωθεί από τις επιχειρήσεις μέχρι και την έναρξη ισχύος
της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι:
α) ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανόμενων των
ατομικών, ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες απασχολούσαν έναν (1) έως πεντακόσιους
(500) εργαζόμενους, κατά την 31η Μαρτίου 2020 ή
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β) ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ),
ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες δεν απασχολούσαν εργαζόμενους κατά την 31η
Μαρτίου 2020,
οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, καθώς και την
προϋπόθεση της παραγράφου 3.
2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι
κριτήρια:
α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως,
έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και έχουν
εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σύμφωνα με
την Α.1076/2.4.2020 (Β΄1135) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.
β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά
νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:
αα) μέχρι και την 2 Απριλίου 2020, έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος
για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018,
ββ) μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει όλες τις
δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31η Μαρτίου 2020.
γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και 2 Απριλίου 2020,
όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών
δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ΄ όλη την περίοδο αυτή.
δ) Για επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της
ΑΑΔΕ μέχρι την 31η Μαρτίου 2019, να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και την έναρξη
ισχύος της παρούσας απόφασης, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ΄
όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020.
ε) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας, 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.
στ) Εμφανίζουν θετικό κύκλο εργασιών οποιαδήποτε στιγμή από την 1η Ιανουαρίου
2019 έως την 31η Μαρτίου 2020, με βάση τα στοιχεία ΦΠΑ ή εισοδήματος, κατά
περίπτωση, ανάλογα με το αν η αιτούσα επιχείρηση είναι υποκείμενη σε ΦΠΑ, ή μη
υποκείμενη σε ΦΠΑ ή υποκείμενη και απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 2 της παρούσας.
ζ) Έχουν ληφθεί για αυτές ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται
με τον κορωνοϊό COVID-19, έχουν δηλαδή ενεργό, «κύριο» ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου
2020 έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά
την 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους
στο Παράρτημα ΙΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
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αντιστοιχούν στο κύριο στις 20 Μαρτίου 2020 ή παρουσιάζουν μείωση του κύκλου
εργασιών τους, ως ακολούθως:
αα) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά
βιβλία παρουσιάζουν μείωση κατά 6,70% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ
(κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, όπως αυτός
έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σε σχέση με τον κύκλο
εργασιών αναφοράς,
ββ) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά
βιβλία παρουσιάζουν μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ
(κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ) κατά τον μήνα Μάρτιο του 2020, όπως αυτός
έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σε σχέση με τον κύκλο
εργασιών αναφοράς,
γγ) για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και
απαλλασσόμενες και τηρούν απλογραφικά βιβλία παρουσιάζουν μείωση κατά 6,70%
τουλάχιστον του συνόλου ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3) κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2020, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα
«myBusinessSupport», σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς,
δδ) για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και
απαλλασσόμενες και τηρούν διπλογραφικά βιβλία παρουσιάζουν μείωση κατά 20,00%
τουλάχιστον του συνόλου ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3) κατά τον
μήνα Μάρτιο του 2020, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα
«myBusinessSupport», σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς.
Σε όλες τις ανωτέρω υπό αα) έως δδ) υποπεριπτώσεις, διενεργείται στρογγυλοποίηση
των ποσοστών μείωσης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς ή με τα ακαθάριστα
έσοδα αναφοράς, αντίστοιχα, στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Η μέσα σε «» λέξη του πρώτου εδαφίου της περ. ζ΄ προστέθηκε με την παρ. 1 της
απόφ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 101
της 15/15.5.2020 «Τροποποίηση της αριθ. ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και
προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της
νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1645)» (Β΄ 1862).
η) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017
(Α΄137).
3. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 2, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις κάτωθι
προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:
α) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, πρέπει να μην
ήταν προβληματικές κατά την έννοια του κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L
187/26.6.2014) στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και να μην έχουν στη διάθεσή τους
προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο
ενιαίας επιχείρησης.
β) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού de minimis, πρέπει να μην
δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους τομείς
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Επιχειρήσεις που έχουν μικτή δραστηριότητα,
ήτοι δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους εν λόγω μη επιλέξιμους για ενίσχυση
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τομείς, και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1407/13, δύναται να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας δυνάμει του εν λόγω
Κανονισμού για την επιλέξιμη δραστηριότητά τους, με τις εξής προϋποθέσεις:
αα) η εν λόγω δραστηριότητα εμφανίζει τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτό προκύπτει
από τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, ή αποτελεί την κύρια
δραστηριότητα βάσει κύριου ΚΑΔ εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που έχει συσταθεί
μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και
ββ) διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των
δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους μη
επιλέξιμους τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης.
Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης
1. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως:
α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά
βιβλία:
Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς - Κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου
2020) × ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών] - [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή
× 800/3],
όπου:
αα) Ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου 2020 και ο κύκλος εργασιών αναφοράς,
όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών
ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019 αφαιρουμένου του συνόλου
φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμένου με
το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία
διαφορά εκροών εισροών είναι μικρότερη του 20% ή ο συνολικός κύκλος εργασιών
ΦΠΑ του έτους 2019 είναι μηδενικός, θεωρείται ίση με 20%.
γγ) Ο αριθμός εργαζομένων σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας του,
όπως είναι διαμορφωμένος κατά την 21η Απριλίου 2020 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
β) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά
βιβλία:
Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς – Κύκλος εργασιών μηνός Μαρτίου 2020)
× ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών] - [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή ×
800/3],
όπου:
αα) Ο κύκλος εργασιών μηνός Μαρτίου 2020 και ο κύκλος εργασιών αναφοράς όπως
ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών
ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019 αφαιρουμένου του συνόλου
φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμένου με
το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία
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διαφορά εκροών εισροών είναι μικρότερη του 20% ή ο συνολικός κύκλος εργασιών
ΦΠΑ του έτους 2019 είναι μηδενικός, θεωρείται ίση με 20%.
γγ) Ο αριθμός εργαζομένων σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας του,
όπως είναι διαμορφωμένος κατά την 21η Απριλίου 2020 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
γ) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και
απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά βιβλία:
Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς – Ακαθάριστα έσοδα πρώτου τριμήνου
2020) × ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων] - [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή ×
800/3],
όπου:
αα) Τα ακαθάριστα έσοδα πρώτου τριμήνου 2020 και τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς
όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων ισούται με τα ακαθάριστα έσοδα (κωδικός
047 δήλωσης Ε3) του έτους 2019 αφαιρουμένων των εξόδων του έτους 2019,
διαιρεμένων με τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019. Ως έξοδα λογίζονται τα
συνολικά έξοδα (κωδικός 580 δήλωσης Ε3) μειούμενα κατά το ποσό των παροχών σε
εργαζομένους (κωδικός 581 δήλωσης Ε3) και των διάφορων λειτουργικών εξόδων
κατά το μέρος που αφορά δαπάνες ενοικίου (κωδικός 585α/α 14 της ηλεκτρονικής
δήλωσης Ε3). Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων είναι
μικρότερη του 20% ή τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019 είναι μηδενικά,
θεωρείται ίση με 20%.
γγ) Ο αριθμός εργαζομένων σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας του,
όπως είναι διαμορφωμένος κατά την 21η Απριλίου 2020 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
δ) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και
απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά βιβλία:
Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς - Ακαθάριστα έσοδα μηνός Μαρτίου
2020) × ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων] - [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή ×
800/3],
όπου:
αα) Τα ακαθάριστα έσοδα μηνός Μαρτίου 2020 και τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς
όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων ισούται με τα ακαθάριστα έσοδα (κωδικός
047 δήλωσης Ε3) του έτους 2019 αφαιρουμένων των εξόδων του έτους 2019,
διαιρεμένων με τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019. Ως έξοδα λογίζονται τα
συνολικά έξοδα (κωδικός 580 δήλωσης Ε3) μειούμενα κατά το ποσό των παροχών σε
εργαζομένους (κωδικός 581 δήλωσης Ε3) και των διάφορων λειτουργικών εξόδων
κατά το μέρος που αφορά δαπάνες ενοικίου (κωδικός 585 α/α 14 της ηλεκτρονικής
δήλωσης Ε3). Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων είναι
μικρότερη του 20% ή τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019 είναι μηδενικά,
θεωρείται ίση με 20%.
γγ) Ο αριθμός εργαζομένων σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας του,
όπως είναι διαμορφωμένος κατά την 21η Απριλίου 2020 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
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Σε όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου, για τον
υπολογισμό των ποσοστιαίων διαφορών εκροών-εισροών ή εσόδων-εξόδων, κατά
περίπτωση, διενεργείται στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο.
2. Η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να
είναι κατώτερη των ακόλουθων ορίων, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του
άρθρου 5 της παρούσας:
α) 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούν εργαζόμενους με
σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020,
β) 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 1 έως 5 εργαζόμενους
με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020,
γ) 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους
με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020,
δ) 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 21 έως 50
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020,
ε) 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των 50
εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις δικαιούχους που έχουν διακόψει τη
λειτουργία τους με κρατική εντολή, ακόμα και εάν δεν παρουσίασαν πτώση εσόδων
τον Μάρτιο ή είχαν μηδενικά έσοδα αναφοράς.
3. Επιπλέον, η ενίσχυση που προκύπτει από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου:
α) Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου,
το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των
τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως
250 άτομα και το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για τις επιχειρήσεις
που απασχολούν άνω των 250 ατόμων. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά
επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000)
ευρώ και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς
γεωργικής παραγωγής, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
β) Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis,
το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων
χιλιάδων (200.000) ευρώ και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα
των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, ήτοι στον ΚΑΔ 49.41
οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
γ) Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν τομείς για τους
οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης κατά τα ανωτέρω, για τους
σκοπούς της παρούσας θεωρείται ότι δραστηριοποιείται στον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα
έσοδα, όπως προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018
ή με βάση τον κύριο ΚΑΔ, όπως ισχύει στις 20 Μαρτίου 2020, εφόσον η επιχείρηση
έχει συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Επιπλέον, η επιχείρηση διασφαλίζει, με
κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις
δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.
Άρθρο 5
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Έλεγχος σώρευσης
1. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, το
συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του
τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των
οχτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Αντιστοίχως, το συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν
δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι (120.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας
επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας και το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας
επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής.
2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis,
το συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την τριετία
2018-2020 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και
δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, και για τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών
μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
3. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση κατά την αίτηση,
και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα,
ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων. «Σε περίπτωση
υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες
τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με την έννοια της παρ. 3 του άρθρου
2 της παρούσας και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων,
διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα
ανώτατα κατά περίπτωση όρια των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το ύψος
της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από
κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά
ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.».
Το μέσα σε «» δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 2 της απ. Υπουργών
Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 101 της 15/15.5.2020
«Τροποποίηση της αριθ. ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄1645)» (Β΄ 1862).
4. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα
συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του
Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis
της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας
υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος.
5. Για τον ανωτέρω σκοπό η ΑΑΔΕ θέτει στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας όλα
τα απαραίτητα στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρμογής της παρούσας
που τηρούνται στην πλατφόρμα «myBusinessSupport».
Άρθρο 6
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Διαδικασία υποβολής αίτησης - απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας
προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί
εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).
«2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 19η Μαΐου 2020.».
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 της απ. Υπουργών
Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 101 της 15/15.5.2020
«Τροποποίηση της αριθ. ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄1645)» (Β΄ 1862).
3. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει το ποσό που αιτείται να λάβει στο πλαίσιο
της παρούσας, εντός των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας, το αν αιτείται να λάβει
την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis,
καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των
προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση. Το περιεχόμενο της αίτησης
περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ.Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.
4. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη
χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.
5. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση
πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των
διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς τον
σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης.
6. 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 της ή
αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Άρθρο 7
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
1. 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) εργάσιμων
ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 11 παρ. 3 απαντά
στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και
λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 της παρούσας απόφασης.
2. Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4
της παρούσας, καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της
δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του
TAXISnet της ΑΑΔΕ.
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3. Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα
«myBusinessSupport», επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με άλλα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια πριν από την πληρωμή δημιουργεί:
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία
των δικαιούχων η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή
επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.) τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή
IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός
(προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της
κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα
Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει
το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.
4. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Γενική Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία βάσει αυτής,
μεταφέρει (άνευ υπoλόγου) το συνολικό ποσό από το λογαριασμό του έργου που είναι
ενταγμένο στη ΣΑ051/2, στον ενδιάμεσο λογαριασμό με κωδικό IBAN
GR4001000230000000004810500 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με
ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps).
Η ανωτέρω αναλυτική κατάσταση αποστέλλεται με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε.
για χρέωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού 23/4810500 με πίστωση των
τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων. Η ίδια πληροφόρηση κοινοποιείται στη
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών
και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
Η ΔΙΑΣ μεταφέρει τα ποσά από τον ενδιάμεσο λογαριασμό 23/4810500 σε πίστωση
των εμπορικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, στη βάση της αναλυτικής
κατάστασης που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από την ΑΑΔΕ.
Το αρχείο της αναλυτικής κατάστασης ενημερωμένο από την ΑΑΔΕ με τα ποσά που
επιτυχώς πληρώθηκαν βάση της σχετικής ενημέρωσης από τη ΔΙΑΣ, αποστέλλεται
στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» προκειμένου να
συνοδεύσει το αίτημα πληρωμής προς την ΕΕ.
5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του
Ελληνικού
Δημοσίου
με
IBAN
GR3001000230000000000002002
και
λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ.
Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, ώστε
να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη
Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος
κύκλος πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας
(έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον
ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).
Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και
πραγματοποιείται εντός του τρέχοντος έτους.
6. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται
με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την ΓΔΟΥ του
Υπουργείου Οικονομικών.
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7. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
ορίζονται τα ακόλουθα:
α) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ένταξη και έγκριση
πιστώσεων του έργου στο ΠΔΕ 2020 (ΣΑΕ),
β) συγκεντρωτική κατάσταση του σημείου 3β του παρόντος άρθρου,
γ) αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής (eps) για την μεταφορά του ποσού από το
λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος.
Άρθρο 8
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης
1. Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται
στο άρθρο 2 παρ. 4 της παρούσας.
2. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος
χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει
οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.
3. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης
επιστρέφεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ
αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.
4. Το ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης,
στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet / ο
λογαριασμός μου / Προσωποποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός
Ρύθμισης και Πληρωμή».
5. Το ανωτέρω ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και λογιστικοποιείται στα έσοδα
του ΠΔΕ σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) που θα
δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό.
6. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται
οι γενικές διατάξεις του ΚΕΔΕ.
7. Παρέχεται δυνατότητα
α) επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της
επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή
παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων
εσόδων αναφοράς, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 2 της
παρούσας,
β) επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που
απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον
διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά
την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την
31η Μαρτίου 2021. «Για την πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου,
από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 31η
Μαρτίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,
οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.»
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Το μέσα σε «» τελευταίο εδ. προστέθηκε με την παρ. 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ218 της 15/22.9.2020
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού
COVID-19” (Β΄ 1645)» (Β΄ 4073). Με το τελευταίο δε εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε
ότι: «Η παρούσα ισχύει για τις καταβολές ενισχύσεων της υπό στοιχεία
ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.»
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις
1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό
των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων
του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά
το διάστημα αυτό. «Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που
απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις
συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.»
Το μέσα σε «» εδ. προστέθηκε με την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ218 της 15/22.9.2020 «Τροποποίηση της
υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης
με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID19” (Β΄ 1645)» (Β΄ 4073). Με το τελευταίο δε εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Η
παρούσα ισχύει για τις καταβολές ενισχύσεων της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»
«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να
υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport”, μέχρι την 30η
Ιουνίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της
παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας».
Η παρ. 2,
-που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 285 της 23/25.11.2020 «Τροποποίηση
της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης
με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID19” (Β΄ 1645), όπως ισχύει» (Β’ 5224),
-αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 171 της 19/20.2.2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και
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προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της
νόσου του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 1645), όπως ισχύει» (Β’ 649).
3. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας
γεωργικών προϊόντων υποχρεούνται να μην μετακυλούν εις ολόκληρον ή μερικώς
στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση.
4. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη
πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των
προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
5. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από την φορολογική διοίκηση
ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας,
υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η
άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την
ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
αριθ. 126829/EΥΘΥ 1217/8.12.2015 (Β΄2784) κοινή υπουργική απόφαση
Δημοσιονομικών Διορθώσεων, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο υπολογισμός των τόκων
ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.
6. Ο δικαιούχος - λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται να παράσχει κάθε στοιχείο,
έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και
αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια όργανα.
7. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την
επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της
ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των
αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος,
ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη
διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. 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.
8. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης, ο δικαιούχος - λήπτης της ενίσχυσης
ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:
α) 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,
β) 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.
Άρθρο 10
Υποχρέωση διαφάνειας
1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο
της παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την
διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την χορήγησή
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τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 44 του Προσωρινού Πλαισίου και στην
υποπαρ. Β11 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - λήπτη της
ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.
Άρθρο 11
Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης
1. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης, ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο
(1.000.000.000) ευρώ. Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο
σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου
Οικονομικών, ΣΑ051/2 και μέρος αυτής θα ενταχθεί, μετά την ολοκλήρωση των
διαχειριστικών ενεργειών, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1301/2013 και το
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
2. Το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ και
επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της δράσης σε συγκεκριμένο για το σκοπό
τραπεζικό λογαριασμό, χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό ή σύμφωνα με τους
στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος.
3. Δικαιούχος της δράσης, κατά την έννοια του κανονισμού 1303/2013, είναι η ΓΔΟΥ
του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική
εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της δράσης. Επίσης, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των
δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών,
καθώς και της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της
ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της
έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο φορέα, καθώς και το σύνολο των
υποχρεώσεων Δικαιούχου, όπως ορίζονται στον ν. 4314/2014 και το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Η ΓΔΟΥ του
Υπουργείου Οικονομικών θα παρέχει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και την Αρχή
Πιστοποίησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής
ελέγχου.
4. Η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται:
α) να αποστέλλει στην οικεία Διαχειριστική Αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται
για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου
στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσας, καθώς και
τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 35 του Προσωρινού
Πλαισίου,
β) να τηρεί για δέκα (10) έτη λεπτομερή αρχεία όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία να
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των
προϋποθέσεων της παρούσας,
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.
5. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή
της παρούσας απόφασης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Με βάση τον ως άρθρο 2 παρ. 18 του Καν. 651/2014 ορισμό, προβληματική είναι η
επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης [πλην Μικρομεσαίας
Επιχείρησης1 (ΜΜΕ) που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον
αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου,
ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η
οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου
κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο
χρηματοπιστωτικό οργανισμό], όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του
εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από
την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα
στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας)
προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου
κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα
I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο
όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το
άρτιο
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει
τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία
από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια
από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί
πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο
όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για
τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται
στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ

1

Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Καν.651/2014.
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γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή
πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή
της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της·
δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη
αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·
ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:
1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και
2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA
interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.
Ο έλεγχος των ως άνω προϋποθέσεων γίνεται σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς
και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Η επιχείρηση δηλώνει αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού
Πλαισίου C/2020/1863, ή βάσει του Καν.1407/2013 (de minimis).
2. Στην περίπτωση που αιτείται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, η
επιχείρηση δηλώνει:
α. Όλες τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνιστά ενιαία επιχείρηση:

Α/Α

ΑΦΜ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.
2.
3.

β. Όλες τις ενισχύσεις που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού
Πλαισίου από άλλα προγράμματα, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης:

Α/Α

ΑΦΜ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1
2
…
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΝ
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ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗ
ΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

γ. Ότι η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική στις 31.12.2019 σύμφωνα με την έννοια
του αρ. 2 σημείου 18 του Κανονισμού 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014), σε επίπεδο
αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
δ. Ότι σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης δεν έχει στη διάθεσή της ενίσχυση η οποία έχει
κριθεί παράνομη βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ε. Ότι, σε περίπτωση που δραστηριοποιείται στους τομείς της μεταποίησης και
εμπορίας γεωργικών προϊόντων, δεν θα μετακυλήσει, εις ολόκληρον ή μερικώς στους
πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση.
στ. Ότι σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους
οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το Τμήμα 3.α του
Προσωρινού Πλαισίου, διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός
διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό
ανώτατο όριο.
ζ. Ότι για την επιχείρηση δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1
του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
η. Αν η επιχείρηση είναι ΜΜΕ ή όχι, με βάση τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο
παράρτημα Ι του Καν. 651/2014.
θ. Ότι έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της παρούσας απόφασης και ότι πληροί το
σύνολο των προϋποθέσεων της παρούσας.
3. Στην περίπτωση που αιτείται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού de minimis, η
επιχείρηση δηλώνει:
α. Όλες τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνιστά ενιαία επιχείρηση:

Α/Α

ΑΦΜ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.
2.
3.

β. Όλες τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας
επιχείρησης κατά την τριετία 2018-2020:

Α/Α

ΑΦΜ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1
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ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DE
MINIMIS

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2
…
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Σημειώνονται τα εξής:
- Η ενίσχυση θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία
επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης (ήτοι κατά την ημερομηνία
έκδοσης εγκριτικής απόφασης), ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής της
ενίσχυσης στην επιχείρηση.
- Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις
δηλώνονται επίσης στον ως άνω πίνακα και λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί
κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση
υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο.
- Αν μια επιχείρηση έχει διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η
ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην
επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που
ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος
σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων
κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.
γ. Ότι σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς για
τους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με τον Καν. de
minimis, διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για
καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.
δ. Ότι για την επιχείρηση δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1
του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
ε. Αν η επιχείρηση είναι ΜΜΕ ή όχι, με βάση τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο
παράρτημα Ι του Καν. 651/2014.
στ. Ότι έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της παρούσας απόφασης και ότι πληροί
το σύνολο των προϋποθέσεων της παρούσας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας να προσκομίσει
τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 30η Ιουνίου 2021:
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση
την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης),
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σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός
Προβληματικής Επιχείρησης»:
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω
συσσωρευμένων ζημιών,
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους
λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων,
καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο
έτη:
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5
και
- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA
interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.
2. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική
διαχείριση».
Το Παράρτημα ΙΙ.Β,
-που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 285 της 23/25.11.2020 «Τροποποίηση
της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης
με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID19” (Β΄ 1645), όπως ισχύει» (Β’ 5224),
-αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 171 της 19/20.2.2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και
προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της
νόσου του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 1645), όπως ισχύει» (Β’ 649).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΝΤΟΛΗ
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 (e-shop
κτλ.)

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
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εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
47.42

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

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 κτλ.)

47.51

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

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 κτλ.)

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 (e-shop
κτλ.)

47.54

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

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 (e-shop
κτλ.

47.61

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

47.62.63

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

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 κτλ.)

47.64

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

47.65

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

47.71

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

47.75

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

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.)
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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
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.)

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα

56.10

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

56.29.20.02

Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων, 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

56.29.20.04

Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)

56.29.20.05

Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια

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

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

71.20.14

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών

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

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.10

Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ'αποστάσεως εκπαίδευση

85.20

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ'αποστάσεως εκπαίδευση

85.31

Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως
εκπαίδευση
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85.32

Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ'
αποστάσεως εκπαίδευση

85.41

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ'
αποστάσεως εκπαίδευση

85.42

Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως
εκπαίδευση

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

85.53

Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.59

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

85.60

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

88.10

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

88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών

91.04

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών
βιοτόπων

92.00

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

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12

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

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, πλην αθλητών και ομάδων που είναι
σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων

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

96.09.19.06

Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
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96.09.19.08

Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων

96.09.190.9

Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)

96.09.19.12

Υπηρεσίες ιερόδουλου

96.09.19.16

Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις,
κηδείες και Aλλες εκδηλώσεις)

96.09.19.17

Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 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
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΚΑΔ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

03

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

10.2

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.41.12

Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και
θαλάσσιων θηλαστικών

46.11.11.07

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών,
ζώντων και γόνου

46.17.11.27

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών,
καρκινοειδών και μαλακίων, μη ζώντων

46.21.19.11

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών,
μαλακίων η άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων

46.38.1

Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

46.76.19.14

Χονδρικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων
μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών

46.76.19.15

Χονδρικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων

46.76.19.30

Χονδρικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων

47.23

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.77.82.08

Λιανικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων

47.77.82.13

Λιανικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων

47.78.86.18

Λιανικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων
μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών

47.91.15

Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

47.99.15

Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
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και

μαλακίων,

με

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------234. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1099 της
30.4/3.5.2020 «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών,
του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους
φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ και κάθε άλλης αναγκαίας
λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 2
του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
75), με την οποία λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1646)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (75 Α΄) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως αυτή κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄86).
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 της από
11.3.2020 (55 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄ -Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄- Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (6 Α΄) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα
υπαλλήλων αυτών».
7. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την αριθ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (2901 Β΄).
10. Α. Την αριθμ. 339/18.7.2019 (3051 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Απόστολο Βεσυρόπουλο». Β. Την αριθμ. 340/18.7.2019 (3051 Β΄) απόφαση του
254

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».
11. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
12. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 (859 Β΄) απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παράλιων (δημόσιων, δημοτικών,
ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν.
4497/2017 (171 Α΄) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων».
13. Την αριθμ. 18152/14.3.2020 (857 Β΄) 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 αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13.3.2020 (855 Β΄) 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/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 (783 Β΄) 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/ΓΠ οικ. 16837/10.3.2020 (782 Β ‘) 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 αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.2020 (833 Β΄) 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/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 (915 Β΄) 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
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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 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθ.
39/3/30.11.2017 (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ. ) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων», καθώς και την αριθμ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.1.2020).
20. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου δεύτερου της
από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
21. Τις εισηγήσεις του Υφυπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη και του
Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, Αθανάσιου Πετραλιά, αναφορικά με
τους εξαιρούμενους Κωδικούς Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων
που αναφέρονται στην παρ. 2 του δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (75 Α΄), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4684/2020
(86 Α΄).
22. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τα άρθρα 1,2,4 και 5 της παρούσας
απόφασης.
23. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα για την υπαγωγή από
την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76), για τους κομιστές αξιόγραφων, των οποίων οι προθεσμίες λήξης,
εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, από την
αναγραφόμενη ημερομηνία αξιόγραφου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δευτέρου
της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις Υπαγωγής
1. Επιχειρήσεις που κατά την 30η Μαρτίου 2020 δεν δραστηριοποιούνται σε
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται
στις αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1
και της παρ. 2 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 55), ήτοι στους ΚΑΔ που έχουν οριστεί στους συνημμένους πίνακες των
αποφάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν, δύνανται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των
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άρθρων 1 και 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των, κατ΄
εξουσιοδότηση αυτών, εκδοθεισών αποφάσεων (Α. 1072/2020 και Α.1073/2020, όπως
τροποποιούνται και ισχύουν) εφόσον, αποτελούν κομιστές αξιόγραφων (ή οφείλουν
την παροχή αξιόγραφων), των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
έχουν ανασταλεί κατά τα προαναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, και των οποίων
το σύνολο της αξίας είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου
κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός
υπολογίζεται σύμφωνα με τα επόμενα:
α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με βάση τις συνολικές εκροές
που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες
δηλώσεις ΦΠΑ. που έχουν υποβληθεί μέχρι και τη 30η Μαρτίου 2020, όπως αυτές
έχουν αναγραφεί στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών
περιόδων.
β) Για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α.,
λαμβάνονται υπόψιν τα ακαθάριστα έσοδα τους κατά το φορολογικό έτος 2019, με
βάση τα τηρούμενα από αυτές λογιστικά αρχεία (στοιχεία) με αναγωγή σε μηνιαία
βάση. Τα ανωτέρω στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από
τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όταν αυτή υποβληθεί.
Σε περίπτωση που μία επιχείρηση υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών εντός του 2019
ο μέσος μηνιαίος κύκλος συναλλαγών υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ημερών
που λειτούργησε η επιχείρηση εντός του έτους με επιμερισμό των ακαθαρίστων
εσόδων της.
2. Το σύνολο των αξιόγραφων που επικαλείται έναντι της φορολογικής διοίκησης ο
κομιστής έχει γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης στα πιστωτικά ιδρύματα
της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.
Άρθρο 3
Εξαιρέσεις
Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν ως ενεργό,
κύριο κωδικό δραστηριότητας κατά την 30η Μαρτίου 2020 τους αναφερόμενους στο
συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ή των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 30η Μαρτίου 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 κατά
την 30η Μαρτίου 2020.
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αίτησης, συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά - ευεργετήματα
1. Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 και δεν εξαιρούνται
σύμφωνα με το άρθρο 3, εντάσσονται ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και
υπάγονται από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2
της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και των, κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτών, εκδοθεισών αποφάσεων, Α. 1072/2020, Α.1073/2020, όπως τροποποιούνται
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και ισχύουν, για την παράταση καταβολής και την αναστολή είσπραξης οφειλών καθώς
και τα ευεργετήματα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τις
οφειλές / δόσεις ρυθμίσεων μηνός Απριλίου 2020 και του συμψηφισμού ποσού ίσου
με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) που προκύπτει από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ με
καταληκτική ημερομηνία καταβολής 30.4.2020.
2. Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή
ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιούχους ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών έως τις
7.5.2020.
3. Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, περιλαμβάνει
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του
άρθρου 2 και ιδίως τα στοιχεία των αξιόγραφων δυνάμει των οποίων γίνεται η αίτηση
υπαγωγής στα ευεργετήματα των άρθρων 1 και 2 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) και ειδικότερα τον Α.Φ.Μ. του εκδότη κάθε
αξιόγραφου, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτού, το ποσό, και το πιστωτικό
ίδρυμα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), καθώς και το ύψος των ακαθαρίστων
εσόδων για το φορολογικό έτος 2019, όπως προκύπτει από τα λογιστικά αρχεία
(στοιχεία) της επιχείρησης και μεταφέρεται στην οικεία δήλωση φορολογίας
εισοδήματος για τις δικαιούχους επιχειρήσεις της περίπτωσης β) του άρθρου 2.
4. Για τη χορήγηση των ευεργετημάτων των άρθρων 1 και 2 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις
διατάξεις αυτές και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις.
5. Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία πέραν των συνεπειών
της ψευδούς δήλωσης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων και οι σχετικές οφειλές
είναι απαιτητές κατά τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης. Εφόσον χορηγήθηκαν τα
ευεργετήματα της έκπτωσης του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) ή του συμψηφισμού
ποσού που αντιστοιχεί στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ΦΠΑ της δήλωσης α΄
τριμήνου 2020 για τους τηρούντες απλογραφικά ή Μαρτίου 2020 για τους τηρούντες
διπλογραφικά, τα σχετικά ποσά είναι επιστρεπτέα με βάση τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 5
Τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην
ΑΑΔΕ για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, του άρθρου
δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τον έλεγχο της
πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ κατόπιν
αιτήματος της στοιχεία και πληροφορίες για τα αξιόγραφα που έχουν γνωστοποιηθεί
σε αυτά δυνάμει των ως άνω διατάξεων και ιδίως το ΑΦΜ του εκδότη, τον αριθμό και
την ημερομηνία έκδοσης, το ποσό και τον αριθμό λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του
εκδότη.
2. Η διαβίβαση των στοιχείων της παραγράφου 1 γίνεται απευθείας στην ΑΑΔΕ μέσω
ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα
γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων
που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στην διάρκεια της
κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

12.00

Παραγωγή προϊόντων καπνού

19.20

Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

21.10

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων

21.20

Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

35.11

Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

35.12

Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος

46.18.11.03

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων

46.18.11.04

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή
φαρμακευτικών ειδών

46.18.11.05

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών
αναλώσιμων υλικών

46.18.11.07

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και
απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών

46.18.11.08

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που
φαρμακευτικών σκευασμάτων

46.35

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού

46.46

Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, εκτός από Χονδρικό
εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και
συσκευών (46.46.12)

46.71

Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών
προϊόντων

47.11

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως
τρόφιμα, ποτά ή καπνό

49.50

Μεταφορές μέσω αγωγών

53.10

Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής
υπηρεσίας

61.10

Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.20

Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.30

Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

64.11

Δραστηριότητες κεντρικών τραπεζών

64.19

Άλλοι οργανισμοί χρηματικής διαμεσολάβησης (τράπεζες άλλες από
την κεντρική)
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μεσολαβούν

στην

πώληση

64.92

Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες

64.99

Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις
ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α.

65.30

Συνταξιοδοτικά ταμεία (εκτός υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης)

66.11

Διαχείριση χρηματαγορών

92.00.14

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση

92.00.21

Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση

94.20

Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων

94.92

Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων

96.03

Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------235. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815 της 3/3.5.2020 «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)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
όπως αυτή 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) όπως
αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020,
δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
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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. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151),
ια. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιβ. της 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
ιγ. της ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ 459 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).
2. Την από 2.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
3. Την ανάγκη λήψης μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, προκειμένου να
προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
4. Την υπ΄ αρ. Β1α/Γ.Π.27814/3.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο
πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την
προσέλευση των καταναλωτών, των ακόλουθων αποστάσεων:

Eπιχειρήσεις/ΚΑΔ

Λιανικό εμπόριο
ηλεκτρονικών

Τετραγωνικά μέτρα
επιφάνειας κυρίως χώρου
(πλην βοηθητικών
χώρων)

Πληθυσμός ατόμων
(μικτός αριθμός:
εργαζόμενοι και πελάτες)

Έως 20 τ.μ.

4 άτομα
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υπολογιστών,
περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και
λογισμικού σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.41
Λιανικό εμπόριο
τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.42
Λιανικό εμπόριο βιβλίων
σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.61
Λιανικό εμπόριο
εφημερίδων και γραφικής
ύλης σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.62
Λιανικό εμπόριο
αθλητικού εξοπλισμού σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.64
Λιανικό εμπόριο
λουλουδιών, φυτών,
σπόρων, λιπασμάτων,
ζώων συντροφιάς και
σχετικών ζωοτροφών σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.76
Δραστηριότητες
κομμωτηρίων, κουρείων
και κέντρων
αισθητικής/96.02
Υπηρεσίας γυαλίσματος
υποδημάτων/96.09.19.08
Καταστήματα οπτικών και
καταστημάτων πώλησης
ακουστικών βαρηκοΐας
Άλλες επιχειρήσεις που
παραμένουν σε
λειτουργία, όπως
επιχειρήσεις τροφίμων
(υπεραγορές [super
markets], παντοπωλεία,
ιχθυοπωλεία, φούρνοι,
ζαχαροπλαστεία),
φαρμακεία, πρατήρια

Από 20 τ.μ. έως 100 τ.μ.

4 άτομα + 1 άτομο ανά
10 τ.μ. για την επιφάνεια
άνω των 20 έως 100 τ.μ.

Άνω των 100 τ.μ.

12 άτομα + 1 άτομο ανά
15 τ.μ. για την επιφάνεια
άνω των 100 τ.μ.

Άνω των 300 τ.μ.

1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά
όροφο

-Υποχρεωτική η αναλογία του ενός ατόμου ανά 15
τ.μ. και ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου
μεταξύ τους
-Διασφάλιση του μη σχηματισμού ουράς άνω των
πέντε (5) ατόμων.

262

υγρών καυσίμων,
συνεργεία αυτοκινήτων
Επιχειρήσεις/ΚΑΔ
Λιανικό εμπόριο
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και
λογισμικού σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.41
Λιανικό εμπόριο
τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.42
Λιανικό εμπόριο βιβλίων
σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.61
Λιανικό εμπόριο
εφημερίδων και γραφικής
ύλης σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.62
Λιανικό εμπόριο
αθλητικού εξοπλισμού σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.64
Λιανικό εμπόριο
λουλουδιών, φυτών,
σπόρων, λιπασμάτων,
ζώων συντροφιάς και
σχετικών ζωοτροφών σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.76
Υπηρεσίας γυαλίσματος
υποδημάτων/ 96.09.19.08
Καταστήματα οπτικών και
καταστημάτων πώλησης
ακουστικών βαρηκοΐας
Δραστηριότητες
κομμωτηρίων, κουρείων
και κέντρων
αισθητικής/96.02

Ειδικές απαιτήσεις

-Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ
των ατόμων
- Αν η χρήση ανελκυστήρων θεωρηθεί αναγκαία, η
πληρότητα σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40%
- Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων, δεν
επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα παρά μόνο σε άτομα
με αναπηρία, σε ηλικιωμένους ή για σκοπούς
τροφοδοσίας.

- Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ θέσεων εργασίας
- Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού
μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων
- Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν κατάλογο με τα
ραντεβού των πελατών, ο οποίος επιδεικνύεται στα
ελεγκτικά όργανα
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- Υποχρεωτική χρήση μη
προστασίας για το προσωπικό
Υπηρεσίες τεχνικού
ελέγχου οχημάτων οδικών
μεταφορών/71.20

ιατρικής

μάσκας

- Οι πελάτες, κάτοχοι επιβατικών ιδιωτικής χρήσης
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, προσέρχονται μόνο
κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών
μέσων
- Η προσέλευση πελατών, κατόχων φορτηγών
αυτοκινήτων και λεωφορείων, είναι δυνατή και χωρίς
προγραμματισμένο ραντεβού μέσω τηλεφώνου και
ηλεκτρονικών μέσων
- Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν κατάλογο με τα
ραντεβού, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά
όργανα - Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
προστασίας για το προσωπικό

Επιχειρήσεις τροφίμων
(όπως υπεραγορές [super
markets], παντοπωλεία,
ιχθυοπωλεία, φούρνοι,
ζαχαροπλαστεία)
Επιχειρήσεις/ΚΑΔ
Λιανικό εμπόριο
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και
λογισμικού σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.41
Λιανικό εμπόριο
τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.42
Λιανικό εμπόριο βιβλίων
σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.61
Λιανικό εμπόριο
εφημερίδων και γραφικής
ύλης σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.62
Λιανικό εμπόριο
αθλητικού εξοπλισμού σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.64
Λιανικό εμπόριο
λουλουδιών, φυτών,

Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας
για το προσωπικό που διαχειρίζεται μη τυποποιημένα
τρόφιμα

Ωράριο λειτουργίας
Έναρξη λειτουργίας: 10 π.μ. για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε Αττική (πλην νήσων) και στο
πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης
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σπόρων, λιπασμάτων,
ζώων συντροφιάς και
σχετικών ζωοτροφών σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.76
Υπηρεσίας γυαλίσματος
υποδημάτων/ 96.09.19.08
Δραστηριότητες
κομμωτηρίων, κουρείων
και κέντρων
αισθητικής/96.02

Δυνατότητα λειτουργίας τις καθημερινές από 7 π.μ.
έως 10 μ.μ. και το Σάββατο από 7 π.μ. έως 9 μ.μ.

2. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών
επιχειρήσεων πάσης φύσεως που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη
απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων, όπως επίσης ελάχιστη αναλογία ενός
(1) ατόμου ανά 10 τ.μ.
Άρθρο 2
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων - Κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται,
ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από
δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Παράβαση Μη τήρηση της αναλογίας
ατόμων/τ.μ.

Κυρώσεις

Για επιχειρήσεις έως 20 τ.μ.

1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας
για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων
χιλιάδων (4.000) ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες

Για επιχειρήσεις άνω των 20 τ.μ. και
έως 100 τ.μ.

1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο από τρεις
χιλιάδες (3.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000)
ευρώ
ανά
περίπτωση,
λαμβανομένων
υπόψη
των
τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης
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και του αριθμού των εργαζομένων και
καταναλωτών καθ΄ υπέρβαση των ορίων
του άρθρου 1 και αναστολή λειτουργίας
για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο από έξι χιλιάδες
(6.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000)
ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων
υπόψη της προηγούμενης παράβασης,
των
τετραγωνικών
μέτρων
της
επιχείρησης και του αριθμού των
εργαζομένων και καταναλωτών καθ΄
υπέρβαση των ορίων του άρθρου 1 και
αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες
Για επιχειρήσεις άνω των 100 τ.μ. και
έως 300 τ.μ.

1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο από δέκα
χιλιάδες (10.000) έως είκοσι χιλιάδες
(20.000)
ευρώ
ανά
περίπτωση,
λαμβανομένων
υπόψη
των
τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης
και του αριθμού των εργαζομένων και
καταναλωτών καθ΄ υπέρβαση των ορίων
του άρθρου 1 και αναστολή λειτουργίας
για τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο από είκοσι
χιλιάδες (20.000) έως πενήντα χιλιάδες
(50.000)
ευρώ
ανά
περίπτωση,
λαμβανομένων
υπόψη
της
προηγούμενης
παράβασης,
των
τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης
και του αριθμού των εργαζομένων και
καταναλωτών καθ΄ υπέρβαση των ορίων
του άρθρου 1 και αναστολή λειτουργίας
για εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες

Για επιχειρήσεις άνω των 300 τ.μ.

1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο από είκοσι
χιλιάδες (20.000) έως πενήντα χιλιάδες
(50.000)
ευρώ
ανά
περίπτωση,
λαμβανομένων
υπόψη
των
τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης
και του αριθμού των εργαζομένων και
καταναλωτών καθ΄ υπέρβαση των ορίων
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του άρθρου 1, και αναστολή λειτουργίας
για εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο από πενήντα
χιλιάδες (50.000) έως εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ ανά περίπτωση,
λαμβανομένων
υπόψη
της
προηγούμενης
παράβασης,
των
τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης
και του αριθμού των εργαζομένων και
καταναλωτών καθ΄ υπέρβαση των ορίων
του άρθρου 1 και αναστολή λειτουργίας
για ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες.
Παράβαση Μη τήρηση της υποχρέωσης
για παρουσία πελατών μόνο κατόπιν
ραντεβού, το οποίο αποδεικνύεται από
σχετικό κατάλογο

Κυρώσεις

Δραστηριότητες
κομμωτηρίων, 1η παράβαση:
κουρείων και κέντρων αισθητικής/96.02 - Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000)
Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ευρώ.
οδικών μεταφορών/ 71.20
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ.
Παράβαση Μη τήρηση των κανόνων
της παρούσας για το ωράριο λειτουργίας

Κυρώσεις

Λιανικό
εμπόριο
ηλεκτρονικών
1η παράβαση:
υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000)
υπολογιστών και λογισμικού σε ευρώ.
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.41
2η παράβαση:
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού
σε
εξειδικευμένα - Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων
καταστήματα/47.42 Λιανικό εμπόριο (2.000) ευρώ.
βιβλίων
σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.61 Λιανικό εμπόριο
εφημερίδων και γραφικής ύλης σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.62
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού
σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.64
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών,
σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς
και
σχετικών
ζωοτροφών
σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.76
Υπηρεσίας γυαλίσματος υποδημάτων/
96.09.19.08
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2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται για
κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο
εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 3
Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς
1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς
και εντός των οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται
να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
ισχύει, επίσης, για τον οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών οχημάτων δημόσιας
χρήσης.
2. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς υποχρεούνται να συμμορφώνονται
προς τις υποδείξεις του μονίμου και εκτάκτου προσωπικού των συγκοινωνιακών
φορέων, που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και
υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και
να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού.
3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 4
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης
με οδηγό
Με την παρ. 4 του άρθρου 1 της υ.α. 27731/2020 «Μέτρα τήρησης αποστάσεων
κατά τις μετακινήσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων και
τροποποίηση των μέτρων προστασίας σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας και
ιδιωτικής χρήσης» (Β΄ 1757), κατωτ. αριθ. 256 ορίστηκε ότι: «Οι περιορισμοί του
άρθρου 4 της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815/3.5.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών (Β΄ 1647), όπως αυτό τροποποιείται με την παρ. 1 του άρθρου 2 της
παρούσας, δεν έχουν εφαρμογή κατά τη μεταφορά των μαθητών.». Με τη δε παρ.
5 ιδίου άνω άρθρου 1 ορίστηκε ότι: «Το παρόν ισχύει έως τις 17.5.2020». Με την
δε παρ. 3 του άρθρου 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’
αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27815/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1647)»
«1. Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ) και επιβατηγά ιδιωτικής
χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) μέχρι πέντε (5) θέσεων,
επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών, πλέον του οδηγού.».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 2 της υ.α.
27731/2020 «Μέτρα τήρησης αποστάσεων κατά τις μετακινήσεις των μαθητών
δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων και τροποποίηση των μέτρων προστασίας σε
επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης» (Β΄ 1757), κατωτ. αριθ. 256.
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Με τη δε παρ. 3 ιδίου άνω άρθρου 2 ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.27815/ 3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 1647).»
2. Για επιβατηγά οχήματα έξι (6) ή επτά (7) 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 δύο (2) επιβατών, πλέον του οδηγού.
3. Για επιβατηγά οχήματα οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων, δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.
Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν.
4093/2012 (Α΄ 222), επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών πλέον του οδηγού.
4. 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.
5. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής
μάσκας προστασίας, τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό.
6. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €), τόσο
στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.
Άρθρο 5
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα
«1. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά (7) θέσεων,
επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών, πλέον του οδηγού. Ο μέγιστος αριθμός των
δύο επιβατών πέραν του οδηγού ισχύει και για 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).».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 2 της υ.α.
27731/2020 «Μέτρα τήρησης αποστάσεων κατά τις μετακινήσεις των μαθητών
δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων και τροποποίηση των μέτρων προστασίας σε
επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης» (Β΄ 1757), κατωτ. αριθ. 256.
Με τη δε παρ. 3 ιδίου άνω άρθρου 2 ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.27815/ 3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 1647).»
2. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων
ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών, πλέον του
οδηγού.
3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου
επιβατών, μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα ανήλικα
τέκνα τους.
4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €), τόσο
στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.
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Άρθρο 6
Mέτρα 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 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.
Στους ίδιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας από το προσωπικό
και μη ιατρικής μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες.
2. Στις δημόσιες υπηρεσίες πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου
Προϊσταμένου, ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων, όπως επίσης
ελάχιστη αναλογία ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ. Η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται μόνο σε
επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.
3. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού που δεν καταλαμβάνονται από ειδική
διάταξη της παρούσας τηρείται ελάχιστη απόσταση 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 7
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας για τη
διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των
προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, η Ελληνική
Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμε νικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης
τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η
Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά
όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, το ένστολο
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το
ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).
2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους
και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας και ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη τους
υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων
φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο
έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.
3. Οι άλλες αρμόδιες αρχές της περ. α) της παρ. 1 που επιβάλλουν πρόστιμα σε
επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_ gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχετικών
κυρώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
270

Άρθρο 8
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 7, μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου, διενεργούν
ελέγχους για την τήρηση της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών
παραβάσεων.
2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των
αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς
λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.
3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά
όργανα Πράξη Επιβολής Προστίμου. 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 και σύμπραξη και δεύτερου οργάνου ελέγχου από τα
αναφερόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7. Για την άρνηση παραλαβής και τη
θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα της
επιδιδόμενης πράξης. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση της Πράξης
Επιβολής Προστίμου, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του στον
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο
διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον
ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της
Πράξης Επιβολής Προστίμου. Η απόφαση με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις
πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και
στοιχεία. Αν οι προβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό
πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή Αρχής.
Άρθρο 9
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 «ΠΡΑΞΗ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ», 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 7 της παρούσας αρμόδιων
Αρχών.
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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 10
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, 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 ή αρμόδιος φορέας επιβολής προστίμου), 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».
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, 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 11
Αρχή ενημέρωσης του κοινού
Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της
παρούσας, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού
αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
Άρθρο 12
Ισχύς
Η παρούσα ισχύει από τις 4 Μαΐου 2020 έως τις 10 Μαΐου 2020.
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236. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ –
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27818 της 3/3.5.2020 «Επιβολή του μέτρου
του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην
Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής
Ενότητας, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως τις 18.5.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 1648)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού.
2. Την παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού 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), που τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
εβδομηκοστού τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
84), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
3. Την παρ. 1 του άρθρου εβδομηκοστού 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).
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. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
6. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
(Α΄ 161).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων αντιμετώπισης σοβαρού
κινδύνου δημόσιας υγείας, που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίοι καθιστούν απολύτως αναγκαία την επιβολή του
μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην
Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, από
τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως τις 18.5.2020 και ώρα 06:00.
9. Την από 2.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
10. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.27816/3.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
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1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που
συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα,
περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών πέραν των ορίων της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας ή, ειδικώς στην περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής, πέραν
της Περιφέρειας αυτής. Ο περιορισμός ισχύει για το χρονικό διάστημα, από 4.5.2020
ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00 και δεν καταλαμβάνει μέλη της
Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και
Υπηρεσιακούς Γραμματείς, βουλευτές, δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες,
Αντιπεριφερειάρχες και συντονιστές αποκεντρωμένων διοικήσεων για μετακινήσεις
που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα
ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και
παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου
Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το
εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την
εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
2. Από τα μέτρα της παρ. 1 εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για την
εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν
μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα
για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:
α) Μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστοποιείται με σχετική έγγραφη
βεβαίωση του εργοδότη ή άλλα κατάλληλα έγγραφα ή, εφόσον πρόκειται για
αυτοαπασχολούμενο, με έγγραφη δήλωση του ιδίου.
β) Μετακίνηση για λόγους υγείας που πιστοποιείται με σχετική ιατρική βεβαίωση.
γ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθμού) που
πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη.
δ) Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι
αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, που πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη.
ε) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας που πιστοποιείται με
Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο
https:// www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή με αντίγραφο της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος Ε1.
3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση
των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η
Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή
ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλεται, με απλή
πράξη των ανωτέρω αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε
παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Με το άρθρο πέμπτο της υ.α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/2020 «Επανέναρξη
και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» (Β΄ 1867), κατωτ.
αριθ. 298, ορίστηκε ότι: «Από την προσωρινή απαγόρευση του άρθρου μόνου της
υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27818/3.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας
του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 1648), εξαιρείται η μετακίνηση των
μαθητών-σπουδαστών και δασκάλων-καθηγητών των ανωτέρω εκπαιδευτικών
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δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με κάθε
κατάλληλο έγγραφο που πιστοποιεί τη φοίτηση ή την εργασία στις εν λόγω
εκπαιδευτικές δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, δημόσιες ή ιδιωτικές στο σύνολο
της Επικράτειας».
----------.---------237. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27820 της 3/3.5.2020 «Επιβολή
του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06.00 έως και
τις 18.5.2020 και ώρα 06.00» (Β΄ 1649)
(Καταργήθηκε από την παρ. 5 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.29116/2020 «Επιβολή του
μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τις 11.5.2020 και ώρα 06.00 έως και
τις 18.5.2020 και ώρα 06.00» (Β΄ 1781), κατωτ. αριθ. 272)
----------.---------238. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 27823 της 3/3.5.2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του
απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών
τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης
του κορωνοϊού CΟVID-19, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 και ώρα 06:00
έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 1651)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
και ιδίως της περ. η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
β. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
δ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ε. του π.δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26),
στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26803/25.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Παράταση ισχύος του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου
ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική
Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19» (Β΄ 1589).
3. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος,
που καθιστά αναγκαία την παράταση ισχύος του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου
και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων
στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19.
4. Την από 2.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.27821/3.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020
και ώρα 06:00, απαγορεύεται, εντός της ελληνικής Επικράτειας, ο απόπλους και ο
κατάπλους κάθε τύπου ερασιτεχνικού σκάφους, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και
των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 2.5.2020 εισήγηση της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, τα εν λόγω πλοία και σκάφη δύνανται να
μετακινούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας που αφορούν σε μηχανική βλάβη, ζημία,
ακυβερνησία και λοιπές συναφείς περιπτώσεις που συναρτώνται με την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες
διατάξεις και τις διαταγές των οικείων Λιμενικών Αρχών,
γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια,
δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και εκτέλεση λοιπών συναφών
εργασιών. Μετά την περάτωση των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους για
μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στον λιμένα ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε
έτερο λιμένα επιθυμίας του Πλοιάρχου αυτού,
ε) εξυπηρέτησης αποκλειστικά σκοπών που σχετίζονται με την ασφάλεια κρίσιμων
ενεργειακών υποδομών της χώρας. Η παρούσα περίπτωση αφορά αποκλειστικά στα
επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α΄ 92).
«στ) διενέργειας ερασιτεχνικής αλιείας και λήψης θαλασσίου λουτρού αποκλειστικά
από ιδιωτικά σκάφη ολικού μήκους έως επτά (7) μέτρων υπό τις εξής προϋποθέσεις:
i. της μη προσέγγισης σε νησί της ιδίας ή άλλης Περιφέρειας του λιμένα απόπλου και
χωρίς παραμονή κατά τη διάρκεια της νύχτας,
ii. της μεταφοράς του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού
επιβατών και
276

iii. της τήρησης ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ των επιβαινόντων σε
αυτά.».
Η περ. στ΄ προστέθηκε με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη - Υγείας - Εσωτερικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.28058 της 4/4.5.2020 «Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27823/
3.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας,
Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή του μέτρου της
απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό
της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020
και ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00” (Β΄ 1651)» (Β΄ 1698).
----------.----------

239. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ.
οικ.14119/2020 της 24.4./4.5.2020 «Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και
των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του
ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), καθώς και των βεβαιώσεων
κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών
βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014» (Β΄ 1654)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄
76).
β) Του άρθρου τεσσαρακοστού έβδομου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
84) της από 13ης Απριλίου 2020 «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις».
γ) 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).
δ) Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).
ε) Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).
στ) Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10).
ζ) Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).
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η) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
2. Την με αριθμό 12687/2020 απόφαση (Β 939) των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών
και Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με την αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής
του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε έως και την Παρασκευή
15 Μαΐου 2020 με την με αριθμό 3332/7.4.2020 (Β΄ 1297) όμοια.
3. Την με αριθμό 12889/2020 (Β΄ 1086) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων
διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α΄
80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης
των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής
του άρθρου 25 του ν. 4251/2014.
4. Την αναγκαιότητα περαιτέρω παράτασης της ισχύος των αδειών διαμονής και των
δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του ν.
4251/2014 και του π.δ. 106/2007 αντίστοιχα, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης
αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης
διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014 λόγω της παράτασης της αναστολής της
υπηρεσίας υποδοχής του κοινού των υπηρεσιών μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της χώρας και της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έως και την 15η Μαΐου 2020.
5. Την αναγκαιότητα συμπερίληψης στην παράταση της ισχύος, των αδειών διαμονής,
και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που έληξαν από 1 Δεκεμβρίου 2019
έως και 10 Φεβρουαρίου 2020 και δεν κατέστη δυνατή, για λόγους εσωτερικής
οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η
ανανέωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4251/2014.
6. Την με αριθμό 3710/16.4.2020 εισήγηση ΓΓΔΟΥ σύμφωνα με την οποία δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Οι τίτλοι διαμονής που έχουν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή του ν. 4251/2014 και του π.δ.
106/2007 αντίστοιχα, οι οποίοι έληξαν από την 1η Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την 11η
Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν.
4251/2014 και του π.δ. 106/ 2007, κατά περίπτωση, καθώς και όσοι λήγουν από την
12η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και την
31η Δεκεμβρίου 2020.
2. Oι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και οι
ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, οι οποίες
έληξαν μέχρι και την 11η Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα
με τις οικείες ρυθμίσεις, καθώς και όσες λήγουν από την 12η Μαρτίου 2020 έως και
την 30η Ιουνίου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
3. Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης των τίτλων των παραγράφων
1 και 2 της παρούσης έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωση τους,
τούτοι θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθέντες, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής
διαπιστωτικής πράξης. Η ισχύς των νέων τίτλων που θα εκδοθούν σε εφαρμογή των
ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, αρχίζει από την επομένη ημέρα λήξης των
προηγούμενων.
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4. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υποχρεούνται κατά το διάστημα από την 12η
Μαρτίου έως και την 15η Μαΐου 2020 σε κατάθεση αίτησης για αρχική χορήγηση
άδειας ή δελτίου διαμονής δυνάμει σχετικής θεώρηση εισόδου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν
τη σχετική αίτησή τους το αργότερο έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
5. Η με αριθμό 12889/2020 (Β΄ 1086) απόφαση καταργείται από τη δημοσίευση της
παρούσης απόφασης.
----------.---------240. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ13/οικ.16250/321 της 24.4/4.5.2020 «Τροποποίηση της Δ13/οικ./33475/1935/15-62018 (ΦΕΚ Β΄/2281) κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των όρων και
των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ13/ οικ./54653/2701/18-10-2018
(Β΄/4837)” και την Δ13/ οικ.25150/557/3-6-2019 (Β΄/2194) κοινή υπουργική
απόφαση και ισχύει» (Β΄ 1655)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016
(Α΄ 236), το άρθρο 22 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) και το άρθρο 29 του ν. 4659/2020
(Α΄ 21).
2. Το άρθρο 7 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 2 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), καθώς και το άρθρο 4 του νόμου αυτού,
3. Τις διατάξεις του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 30), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄
143), όπως ισχύει.
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6. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄
170), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 138), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές
και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει.
11. 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), όπως ισχύει.
12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
15. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄
145/2016).
16. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών (Α΄ 180).
17. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄
181).
19. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).
20. Την Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός
των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης» (Β΄ 2281), όπως τροποποιήθηκε με την Δ13/οικ./54653/2701/18-102018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4837), και την αριθμ. Δ13/οικ.25150/557/ 3-62019 (Β΄ 2194) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.
21. Tην αριθμ. 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
22. Την αριθμ. 1095Α/09.08.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο
Λιβάνιο» (Β΄ 3180).
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23. Την αριθμ. 33168/Δ1.11369/25-7-2019 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄
3053).
24. Την αριθμ. Υ6 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
25. Την αριθμ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 υπουργική απόφαση (1800/Β΄/22-5-2019)
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Ειδικό Γραμματέα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους Προϊσταμένους
των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
55970/Δ1.18114/31-12-2019 (4938 Β΄/ 31-12-2019) και ισχύει.
26. Την αριθμ. Δ4/Α/Φ1/οικ. 57537/5062/19-12-2019 απόφαση «Κατανομή
Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΡΗΙ46ΜΤΛΚ-46Β).
27. Την αριθμ. 2/90420/ΔΠΓΚ/19-12-2019 απόφαση «Διάθεση των πιστώσεων του
Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: ΨΡΠΙΗ-ΦΣΟ).
28. Την αριθμ. 61455/14270/30-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΗΜ46ΜΤΛΚ-110) απόφαση
δέσμευσης πίστωσης ποσού € 850.000.000,00 που καταχωρήθηκε με α.α. 2290 στο
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
29. Την αριθμ. 6420/1040/11-02-2020 απόφαση Ανάκλησης Δέσμευσης (ΑΔΑ:
ΨΚΕΗ46ΜΤΛΚ-Τ0Π), ύψους 3.000.000,00 ευρώ.
30. Την αριθμ. ΓΔ2.14517/91/16-4-2020 «Εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του ν.
4270/2014 (ΦΕΚ Α΄/143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.
4337/2015 (ΦΕΚ Α΄/129)».
31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη η
οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι
δύο χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (€ 8.422.700,00) και είναι εντός του διαθέσιμου
ποσού των € 847.000.000,00, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ειδικού φορέα 1033-202-0000000
και κωδικού αριθμού εξόδων ΑΛΕ 2310506004 οικονομικού έτους 2020, καθώς και
εντός των ορίων του ΜΠΔΣ, για την επιχορήγηση του ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη των
δαπανών του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στους δικαιούχους, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Την τροποποίηση της Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (Β΄ 2281) κοινής υπουργικής
απόφασης “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του
προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”, όπως τροποποιήθηκε με την
Δ13/οικ./54 653/2701/1810-2018 (Β΄ 4837) κοινή υπουργική απόφαση και την αριθμ.
Δ13/ οικ. 25150/557/3-6-2019 (Β΄2194) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει, ως εξής:
Μετά το άρθρο 14 της Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (Β΄ 2281) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ13/οικ./54 653/2701/1810-2018 (Β΄ 4837)
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και την αριθμ. Δ13/οικ.25150/557/3-6-2019 (Β΄ 2194) κοινή υπουργική απόφαση και
ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο 14α ως εξής:
«Άρθρο 14α Εφάπαξ προσαύξηση της εισοδηματικής ενίσχυσης
1. Η εισοδηματική ενίσχυση των πολυπρόσωπων νοικοκυριών του άρθρου 2, υπέρ
των οποίων ήταν σε ισχύ κατά την 31η Μαρτίου 2020 εγκριτική απόφαση χορήγησής
της και εφόσον το πολυπρόσωπο νοικοκυριό περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ανήλικο
μέλος προσαυξάνεται κατά εκατό (100,00) ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος και κατά
πενήντα (50,00) ευρώ για κάθε επόμενο ανήλικο μέλος. Η προσαύξηση δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα τριακόσια (300,00) ευρώ ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού
και θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι
ανωτέρω εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης. Δικαιούχοι
της ανωτέρω επιπλέον εισοδηματικής ενίσχυσης είναι και τα πολυπρόσωπα νοικοκυριά
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα
ανήλικο μέλος, κατόπιν παράτασης της ισχύος της υπέρ τους εγκριτικής απόφασης
δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Η προσαύξηση του παρόντος άρθρου καταβάλλεται άπαξ».
----------.---------241. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. απόφ.
214 της 14.4/4.5.2020 «Καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία και
καθιέρωση πρόσθετης υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό του Δήμου
Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1666)
----------.---------242. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Αριθμ. απόφ. 235/2020 της
9.4/4.5.2020 «Καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας για
το προσωπικό που απασχολείται στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και N.
Γενιάς» (Β΄ 1666)
----------.---------243. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 2252.1-19/24568/20 της 24.4/4.5.2020 «Χορήγηση προκαταβολής
μισθωμάτων για τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας» (Β΄ 1690)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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α) Του άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84).
β) Του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως
ισχύει.
γ) Του ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2014/23/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L
94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
δ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄
143), όπως ισχύει.
ε) Του άρθρου 20 του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄139)
στ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
ζ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
η) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26).
θ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119).
ι) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ια) Της 134453/2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής
υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)» (Β΄2857).
ιβ) Της 12471/03-02-2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(ΑΔΑ: ΨΕΨ646ΜΤΛΡ-ΟΞΑ).
2. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την διευκόλυνση εκτέλεσης των συμβάσεων
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για τη συνέχιση της εξυπηρέτησης των δρομολογίων
προς αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19.
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3. Το με αριθμ. 2812.7/24551/24-04-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπρόσθετη
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Χορήγηση προκαταβολής μισθωμάτων συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
1. Η χορήγηση της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού έβδομου της
από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84) προκαταβολής, μέσω του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για ποσό ίσο προς το πενήντα τοις εκατό
(50%) του εκάστοτε υποβληθέντος τιμολογίου των συμβάσεων του άρθρου όγδοου του
ν. 2932/2001 (Α΄ 145), καθώς και των συμβάσεων του άρθρου εξηκοστού δεύτερου
της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως αυτή κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α 86), πραγματοποιείται ως κατωτέρω:
α) Καταβάλλεται άτοκα και χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον ο
ανάδοχος έχει καταθέσει στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το σύνολο των δικαιολογητικών που
προβλέπονται στην οικεία σύμβαση και στην εφαρμοστέα νομοθεσία, καθώς και τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
(αα) Αίτηση για χορήγηση προκαταβολής.
(αβ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση του
αναδόχου,
(αγ) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης της σχετικής
απαίτησής του για την οποία αιτείται την προκαταβολή,
(αδ) Τιμολόγιο σε φωτοαντίγραφο.
β) Αφορά μόνο τα ανεξόφλητα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών μηνών Φεβρουαρίου Μαρτίου - Απριλίου 2020, τα οποία έχουν κατατεθεί ή θα κατατεθούν έως την 31η
Μαΐου 2020 στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και πραγματοποιείται σε βάρος του ακατάσχετου μέρους (70%) του ποσού
του σχετικού τιμολογίου, αφού διαβιβαστεί από τη Διεύθυνση Θαλασσίων
Συγκοινωνιών προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικός φάκελος με το σύνολο των
δικαιολογητικών της περ. α΄ συνοδευόμενος από σχετική βεβαίωση πληρότητας του
φακέλου.
2. Για την οριστική εξόφληση του σχετικού τιμολογίου του αναδόχου, η Διεύθυνση
Θαλασσίων Συγκοινωνιών διαβιβάζει στην αρμόδια για τις διαδικασίες εξοφλήσεως,
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, τα δικαιολογητικά οριστικής εξοφλήσεως,
αφαιρώντας, στην κατάσταση πληρωμής που υποβάλλεται, από το συνολικό ποσό του
δικαιούχου, το ποσό της προκαταβολής που έχει λάβει σύμφωνα με την ανωτέρω
διαδικασία, προς καθορισμό του τελικού ποσού εξοφλήσεως.
3. Στις περιπτώσεις που, κατά τη διαδικασία ελέγχου των εγγράφων οριστικής
εξοφλήσεως προκύπτει υποχρέωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της
χορηγηθείσας προκαταβολής, το εν λόγω ποσό θα επιστρέφεται από τον ανάδοχο εντός
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δέκα (10) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------244. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 17239/Δ1.5936 της 4/4.5.2020 «Τροποποίηση της αριθμ.
40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β΄ 3 520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1695)
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. Το άρθρο δωδέκατο της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα.
2. Το άρθρο ένατο, 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 20.03.2020
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) «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες
διατάξεις».
3. Το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β΄, παρ. 2, παρ. 3 περ. α και περ. στ΄ της από 11.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
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περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55)
και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A' 64) και άλλες διατάξεις».
4. Το άρθρο δέκατο τρίτο παρ. 1, 2, 4 της από 14.03.2020 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) «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» (Α΄ 55)
και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64) και άλλες διατάξεις».
5. Το άρθ. 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α΄ 212).
6. Την αρ. πρωτ. 14556/448/7-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1208/7-4-2020)
«Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας
για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως
προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4
της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55)», όπως ισχύει.
7. Την αρ. πρωτ. Α. 1053/2020 απόφαση (ΦΕΚ 949 Β΄) του Υφυπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από
11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55Α΄) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει.
8. Την αρ. πρωτ. Α. 1054/2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 950 Β΄)
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π.
(ΦΕΚ 55Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του».
9. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 19024/2020 απόφαση (ΦΕΚ 915/Β΄/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».
10. Τη με αριθμ. 12998/232/23.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
1078/28.3.2020) «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».
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11. Το άρθ. 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).
12. Το άρθ. 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές
Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση
της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73) και ιδίως την παρ. 2.
13. Το άρθ. 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).
14. Τις παρ. 2 και 3 του άρθ. 27 του π.δ. 246/2006 «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού
των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των ΚΤ.ΕΛ. του ν. 2963/2001» (Α΄ 261).
15. Την παρ. 2 του άρθ. 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).
16. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
17. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(Α΄ 121).
18. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α΄ 123).
19. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων {και ιδίως των
άρθ. 5 και 7 του α.ν. 547/1937 (Α΄ 98), του άρθ. 3 του β.δ. 28-1/4.2.1938 (Α΄ 35), του
άρθ. 3 του β.δ. 14-8/8.9.1950 (Α΄202), του άρθ. 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (Α΄ 95), του
άρθ. 18 του π.δ. 8-4/1932 (Α΄ 114), του άρθ. 12 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235), και των
υπ΄ αριθμ. 6958/13.2.1960 (Β΄ 96), 63323/29.9.1961, (Β΄ 350), 39431/6.6.1961 (Β΄
234) και 65982/13.1.1966 (Β΄ 600) υπουργικών αποφάσεων}.
21. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (Α΄ 179) και ιδίως τα άρθρα
8 και 26 παρ. 9 περ. στ' υποπερ. αα' και ββ', σε συνδυασμό με το άρθ. 20 παρ. 1 και
παρ. 2 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89).
22. Το άρθ. 5 παρ. 2 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς
εργασίας» (Α΄ 299).
23. Το άρθ. 9 παρ. 1 του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των
περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων» (Α΄ 98).
24. Το άρθ. 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 101).
25. Την παρ. 2 του άρθ. 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων
Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου
Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 83), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική και
επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206).
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26. 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).
27. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).
28. Την παρ. 1 του άρθ. 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των
δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και
ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268).
29. Το άρθ. 6 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και
της λειτουργίας του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), σε συνδυασμό με το άρθ. 38
του ν. 4488/2017 (Α΄ 137).
30. Το άρθ. 12 παρ. 4 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της
απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
31. Τον ν. 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄
138).
32. Τα άρθ. 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών
Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).
33. Το άρθ. 31, την παρ. 1 του άρθ. 32 και την παρ. 2 του άρθ. 53 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195),
34. Τις υποπαραγράφους ΙΑ. 11 έως ΙΑ. 14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222).
35. Την υποπαράγραφο ΙΔ.1 και την υποπαράγραφο ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» (Α΄ 107).
36. 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).
37. Το άρθ. 13 του π.δ. της 27.6/4.7.1932 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως
των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» (Α΄ 212), σε συνδυασμό με το άρθ. 13 παρ.
1-7 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235).
38. Την οικ. 51524/1262/7-11-2019 (Β΄ 4173/14.11.2019) απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
39. Την υπ' αριθμ. 51266/2955/1.12.1975 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης
«Περί καθορισμού των ωρών εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων
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αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β΄ 1458), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τις υπ΄ αριθμ. 989/1.9.1980 (Β΄ 905) και υπ΄ αριθμ. 128/21.1.1986 (Β΄ 73) αποφάσεις
του Υπουργού Εργασίας.
40. Τη με αριθ. 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).
41. Την με αριθ. 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).
42. Τη με αριθ. 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).
43. Τη με αριθ. 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).
44. Τη με αριθ. 16802/667/27-8-2010 απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, 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).
45. Τη με αριθ. 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).
46. Τη με αριθ. 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 αριθ. 60615/Δ4/7-4-2017 (Β΄ 1441) και Φ4/117002/Δ4/117-2018 (Β΄ 2784) όμοιες.
47. Τη με αριθ. ΚΙ/118932/13-7-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και
ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Σ.Ε.Κ)» (Β΄ 2440), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. Κ1/85151/2019 όμοιά της
(Β΄ 2117).
48. Τη με αριθ. Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
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και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση
«Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 4191), όπως τροποποιήθηκε με την Φ7/35243/Δ4/63-2019 όμοια της (Β΄ 866).
49. Τη με αριθ. 17008/307/12-4-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
και
Οικονομικών
«Επιδότηση
της
Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών Σχολών
(ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς
του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ.), 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).
50. Το άρθρο 5 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια
και άλλες διατάξεις».
51. Το άρθρο 4 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2006 και
2007, με την οποία η χώρα ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Συμφωνία - Πλαίσιο για την
τηλεργασία (Προσάρτημα Β΄).
52. 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).
53. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β΄ 3520/19-92019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 44568/Δ1.14795/7.10.2019
(Β΄ 3751/10.10.2019), αριθμ. 54286/Δ1.17642/21.11.2019 (Β΄ 4293/27.11-2019),
αριθ. 12338/Δ1.4372/12-3-2020 (Β΄ 854/13-3-2020), αριθμ. 13031/Δ1.4551/23-32020 (Β΄ 994/23-3-2020), αριθμ. 13272/Δ1.4607/30-3-2020 (Β΄ 1131/2-4-2020),
αριθμ. 13564/Δ1.4770/30-3-2020 (Β΄ 161/3-4-2020) και αριθμ. 14638/Δ1.4991/9-42020 (Β΄ 1424/15.4.2020) υπουργικές αποφάσεις και ισχύει.
54. 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 από 11.3.2020 (Α΄
55) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσης του», με την οποία ανεστάλη κατ' ουσίαν η λειτουργία των
ακόλουθων εντύπων του ΠΣ Εργάνη: Ε4 Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8 Αναγγελία
υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, Ε12-ε-ΟΓΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία
του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού
έργου.
55. 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.
56. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
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57. 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.
58. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Τροποποιείται η αριθ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019)
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
1. (Αντικαθίσταται, στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», η παρ. Γ΄ της
περίπτωσης 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
(ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (B΄ 854), ανωτ. αριθ. 31).
2. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», προστίθεται περίπτωση
14.14, ως εξής: «14.14. Σε εφαρμογή του άρθρου δωδέκατου της από 01.05.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η
επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε
πλήττεται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κωδικών
Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που επιλέξουν να κάνουν χρήση της προβλεπόμενης
στην παρ. 1 προσωρινής ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων τους για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές
ανάγκες, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν στο έντυπο του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
«ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη
πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. Μετά από τη λήξη της
προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας, συνεχίζεται η
αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματος
της. Για δε το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της
σύμβασης εργασίας κατ' εφαρμογή του παρόντος, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών
των εργαζομένων είναι ο εργοδότης.
Άρθρο δεύτερο
Συμπληρώνεται με το ακόλουθο έντυπο, το παράρτημα της αριθμ.
40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/ 19.9.2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως
εξής:

291

i) Προστίθεται ειδικό έντυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ,
ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», ως εξής:
(Ακολουθούν Πίνακες)
Άρθρο τρίτο
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019)
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
----------.---------245. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28051 της
4/4.5.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής
αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα
από 4.5.2020 έως και 13.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1696).
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. 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).
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9. 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 με τίτλο «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας
και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή
10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1640).
10. Την από 4.5.2020 αναφορά του κλιμακίου ελέγχου του Συντονιστικού Κέντρου
Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με τη μη τήρηση των
οριζομένων στην υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/30.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
1640).
11. Την από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.28045/4.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Tην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της κάτωθι υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του
άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και
13.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 και ως εξής:
Λαϊκή αγορά επί της οδού Ολύμπου του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη της
Περιφέρειας Αττικής, με φορέα λειτουργίας αυτής τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της
Περιφέρειας Αττικής, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των
τεθέντων όρων στην υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/30.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 1640), σύμφωνα με την από 4.5.2020 αναφορά του ΣΥΚΕΑΑΠ της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
----------.----------
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246. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 της 5/5.5.2020
«Παράταση ισχύος της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/ 21.3.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ' αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και
επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» (Β΄ 1699)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και
ιδίως των περ. στ' και ζ' της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
β. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
(Α΄ 192),
γ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
δ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
(Α΄ 4),
η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 141),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ' αρ. 6631/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).
3. Την υπ' αρ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 3009).
4. Την υπ' αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄
3053).
5. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
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Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε
τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών
εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και
επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020
έως και 10.4.2020» (Β΄ 956).
6. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με
αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Β΄ 956), έως και τις 10.5.2020» (Β΄ 1293).
7. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος,
που καθιστά αναγκαία την παράταση ισχύος του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας επιμέρους εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημόσιων και
ιδιωτικών, και εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας, προς περιορισμό
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, αλλά και την ανάγκη σταδιακής
επαναλειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών κατά την περίοδο επανόδου
στην κοινωνική κανονικότητα.
8. Την από 4.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
9. Την υπ' αρ. Β1α/οικ.28057/4.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της η ισχύς της με αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 (Β΄ 956) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως
έχει ήδη παραταθεί με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) όμοια
απόφαση, έως και τις 31.5.2020, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα δεύτερο,
τρίτο και τέταρτο.
Με την παρ. 1 του άρθρου πρώτου της υ.α. Αριθμ. οικ. 18656/369 της
15/16.5.2020 «Επανέναρξη λειτουργίς των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ και
εφαρμογή μέτρων αποστασιοποίησης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας» (Β΄ 1865), κατωτ. αριθ. 296, ορίστηκε ότι: «Από την προσωρινή
απαγόρευση του άρθρου πρώτου της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/5-5-2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
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Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β΄1699) εξαιρούνται οι
Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, των οποίων η
λειτουργία είχε απαγορευθεί λόγω έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς
και της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19, τα οποία επαναλειτουργούν από
18.05.2020 και εφεξής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας».
Με το άρθρο πρώτο της υ.α. Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/2020
«Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» (Β΄
1867), κατωτ. αριθ. 298, εξαιρέθηκαν από την προσωρινή απαγόρευση του άρθρου
πρώτου παρούσας απόφασης οι εκπαιδευτικές δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης,
δημόσιες ή ιδιωτικές στο σύνολο της Επικράτειας, με τους εκεί προβλεπόμενους
όρους.
Άρθρο δεύτερο
1. Από την προσωρινή απαγόρευση του άρθρου πρώτου της παρούσας εξαιρείται η
λειτουργία των κατωτέρω εκπαιδευτικών δομών, δημόσιων ή ιδιωτικών, ως εξής:
α) Για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 και εξής, η λειτουργία της Γ΄ Λυκείου των
Γενικών Λυκείων, των Επαγγελματικών Λυκείων, των Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις,
των κέντρων ξένων γλωσσών και των φροντιστηρίων, για τους μαθητές της Γ΄ τάξης
Λυκείου και τους ενήλικες.
Β) Για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 και εξής, η λειτουργία των Γυμνασίων και
των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου των Γενικών Λυκείων, των Επαγγελματικών Λυκείων,
των Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, των κέντρων ξένων γλωσσών και των
φροντιστηρίων, για τους μαθητές του Γυμνασίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου,
των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας, των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας, των ΙΕΚ, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2 και
των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Δήμων.
2. Οι κατά τόπους αρμόδιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού δύνανται να
αποφασίζουν την παράταση απαγόρευσης λειτουργίας ή την επαναλειτουργία
ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως λοιπών εκπαιδευτικών δομών
του εξωτερικού, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες σε κάθε χώρα.
Για τον τρόπο επαναλειτουργίας όλων των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης του
άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, μετά
από τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού
COVID-19, ήτοι από τις 18.5.2020 βάσει του παρόντος άρθρου και μέχρι τη λήξη
των μαθημάτων τους κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο, σύμφωνα με τις
από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. K1/55547 της 13/13.5.2020 «Τρόπος
επαναλειτουργίας όλων των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης του άρθρου 17 του ν.
4186/2013 (Α΄ 193), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των τμημάτων του
“Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας” μετά τη λήξη της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας» (Β΄ 1845), κατωτ. αριθ. 286.
Άρθρο τρίτο
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1. Όσον αφορά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), από την προσωρινή
απαγόρευση του άρθρου πρώτου της παρούσας, για το χρονικό διάστημα από
25.5.2020 και εξής, εξαιρούνται:
α) η διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να
διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγραμμάτων πρώτου
και δεύτερου κύκλου σπουδών,
β) η διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των
φοιτητών,
γ) η λειτουργία αιθουσών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστηρίων και αθλητικών
εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και
κλινικών ασκήσεων και των εξετάσεων κατά τα ανωτέρω,
δ) η λειτουργία των εστιών για τους φοιτητές των οποίων οι υποχρεώσεις εμπίπτουν
στα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' και β' για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα
διεξαγωγής αυτών.
2. Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από
11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται
η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα
με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι
οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.
Άρθρο τέταρτο
Όσον αφορά στα Κολλέγια της παρ. Θ.3 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), από την
προσωρινή απαγόρευση του άρθρου πρώτου της παρούσας, για το χρονικό διάστημα
από 25.5.2020 και εξής, εξαιρούνται:
α) η διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να
διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
β) η διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των
σπουδαστών.
----------.---------247. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 3161.22/24685/2020 της 27.4/6.5.2020
«Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών
αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών». (Β΄ 1704)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου εξηκοστού έβδομου 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. 4684/20
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(ΦΕΚ-86 Α/25-4-20): 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.
β. του ν.3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄43) και ειδικότερα της
παραγράφου 2 του άρθρου 11, όπως ισχύει,
γ. του β.δ. της 28-1/26-2-1958 (αναδημ. 29-3-1958) «περί εκτελέσεως του ν.
3142/1955 περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄ 61),
δ. του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), όπως ισχύει,
ε. του π.δ. 70/2015 «... Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» (Α΄ 114),
στ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ζ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26),
η. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ι. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
ια. της Π.Υ.Σ. 33/27-12-2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο
Τομέα» (Α΄ 280), όπως ισχύει, όπως παρατάθηκε με την Π.Υ.Σ. 49/23-12-2019 (Α΄
213),
ιβ.
της
αρ.
Μ.8414.6/16/2008/18-11-2008
/ΓΓΛΛΠ/ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,

απόφασης

ιγ.
της
αρ.
Μ.8414.6/17/2008/18-11-2008
ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

ΥΕΝΑΝΠ
απόφασης

2. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./54/5473/6-3-2019 εγκριτική απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προσόντα υποψηφίων και διαδικασία πρόσληψης
Η πρόσληψη του έκτακτου ναυτικού προσωπικού του άρθρου 1 πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3142/1955 (Α΄ 43), όπως
αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3709/2008 (Α΄ 213), όπως το
πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 101 του ν. 4504/2017
(Α΄ 184), καθώς και των διατάξεων της παρ. 2 περ. (θ) του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), όπως ισχύει.
Ειδικότερα:
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Α. Γενικά προσόντα και κωλύματα
Οι υποψήφιοι πρέπει:
«1. α) Να είναι Έλληνες πολίτες καθώς και πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ.
β) Για τους πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΕΟΧΕΖΕΣ απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση
των καθηκόντων τους, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
επιπέδου τουλάχιστον Β1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 363/1998 (Α΄ 242)».
Η παρ. 1 τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών Εσωτερικών
- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. 3161.22/29409/2020 της
19/25.5.2020 «Τροποποίηση της 3161.22/24685/2020/27-04-2020 (Β΄ 1704)
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με
θέμα: “Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων
υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών”» (Β΄ 1996). Με τις δε παρ. 2
και 3 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «2. Κατά τα λοιπά η αριθμ. (3) απόφαση του
προοιμίου της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει. 3. Η ισχύς της παρούσας
απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.».
2. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις.
3. α) Να μην έχουν καταδικαστεί για ειδικά ναυτικά αδικήματα που αναφέρονται στο
άρθρο 205 έως και 239 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»
(Α΄ 261).
β) Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή από τα Πειθαρχικά Συμβούλια
Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) ή να εκκρεμεί υπόθεση σε αυτά που τους αφορά.
γ) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε βαθμό (1) για τέλεση ή απόπειρα
τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή, (2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των
αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της
χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολή κατά της ελεύθερης
άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς
καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχόμενης
από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας,
παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης,
απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία,
παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, (3) για
τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος σε ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
δ) Να μην διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα αδικήματα της περ. γ΄.
ε) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο
χρόνος που ορίστηκε για την στέρησή τους.
στ) Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς.
Β. Τυπικά προσόντα
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1. Τα τυπικά προσόντα για τις θέσεις έκτακτου ναυτικού προσωπικού ανά ειδικότητα
είναι αυτά του πίνακα Α:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: (Τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα)

Ειδικότητα

Τυπικά προσόντα

Πλοηγών

α) Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., ([παρ. 2
του άρθρου 11 του ν. 3142/1955 (Α΄ 43)].
β) Να μην έχουν υπερβεί το 60° έτος της
ηλικίας τους μέχρι και την 31-12-2020.
α) ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και αποδεικτικό
ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.) σε ισχύ,
Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξης Ε.Ν., ή
Ναυκλήρου Ε.Ν. ή Κυβερνήτη ρυμουλκών [περ.
β΄της παρ. 5 του άρθρου 83 του π.δ. 13/2018 (Α΄
26)]
β) Να μην έχουν υπερβεί το 50° έτος της
ηλικίας τους μέχρι και την 31-12-2020.
Προηγούνται από τους υποψήφιους κατά σειρά
προτεραιότητας οι κάτοχοι πτυχίου Κυβερνήτη
Α΄ τάξης Ε.Ν..
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από
υποψηφίους με πτυχίο Κυβερνήτη Α΄ τάξης
Ε.Ν..)
Πτυχίο Κυβερνήτη Β΄ τάξης Ε.Ν.

Κυβερνητών Πλοηγίδων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από
υποψηφίους με πτυχίο Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ τάξης
Ε.Ν.)
Πτυχίου Κυβερνήτη Γ΄ τάξης Ε.Ν..
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από
υποψηφίους με πτυχίο Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ ή Γ΄
τάξης Ε.Ν.)
Πτυχίο Κυβερνήτη ρυμουλκών
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από
υποψηφίους με πτυχίο Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ ή Γ΄
τάξης Ε.Ν. ή Κυβερνήτη ρυμουλκών)
Πτυχίο Ναυκλήρου Ε.Ν.

Μηχανοδηγών Πλοηγίδων

α) ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και αποδεικτικό
ναυτικής ικανότητας σε ισχύ Μηχανοδηγού Α΄ ή
Β΄ τάξης Ε.Ν. [ περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 83
του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26)]
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β) Να μην έχουν υπερβεί το 50° έτος της
ηλικίας τους μέχρι και 31-12-2020.
Προηγούνται από τους υποψήφιους κατά σειρά
προτεραιότητας
οι
κάτοχοι
διπλώματος
Μηχανοδηγού Α΄ τάξης Ε.Ν..
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από
υποψηφίους με δίπλωμα Μηχανοδηγού Α΄ τάξης
Ε.Ν..)
Δίπλωμα Μηχανοδηγού Β΄ τάξης Ε.Ν..

2. Για τις ειδικότητες των Πλοηγών, Κυβερνητών πλοηγίδων και των Μηχανοδηγών
πλοηγίδων δύνανται να διοριστούν συνταξιούχοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
(Ν.Α.Τ.), οι οποίοι κατείχαν προς συνταξιοδότησής τους το απαιτούμενο κατά
ειδικότητα δίπλωμα ή την απαιτούμενη κατά ειδικότητα ναυτική ικανότητα κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 83 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) και να είναι σωματικά
και πνευματικά υγιείς. Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση
που δεν επαρκούν οι λοιποί, κατά ειδικότητα, υποψήφιοι.
Γ. Κριτήρια αξιολόγησης
1. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα
των ανωτέρω κεφαλαίων Α΄ και Β΄ αντίστοιχα καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα
κριτήρια του πίνακα Β:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων
1. Χρόνος ανεργίας (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
Μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
και
άνω

μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

2. Εμπειρία (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
Μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60
και
άνω

Μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

...

399

406

413

420

3 ή 4. Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
Αριθμός
τέκνων

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

…

Μονάδες

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

…

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (03) τέκνα
5. Ανήλικα τέκνα (30 μονάδες για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
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Αριθμός
τέκνων

1

2

3

Μονάδες

30

60

110

6 ή 7. Γονέας ή τέκνο μονογονειϊκής οικογένειας (50 μονάδες για τέκνο)
Αριθμός
τέκνων

1

2

3

4

5

Μονάδες

50

100

150

200

250

2. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής
Εργασίας (ΓΕΝΕ), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας είναι εντός του χρονικού
διαστήματος μεταξύ της ημερομηνίας ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης από τον
οικείο Πλοηγικό Σταθμό μέχρι και την ημερομηνία που ορίζεται ως καταληκτική για
την παραλαβή των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
ή επίδειξης κάρτας ανεργίας.
3. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την κάλυψη των θέσεων του προς πρόσληψη
ναυτικού προσωπικού νοείται η διανυθείσα θαλάσσια υπηρεσία για τους μεν Πλοηγούς
ως Πλοιάρχου Α΄ μετά την απόκτηση Διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ Τάξης, για τους δε
Κυβερνήτες και Μηχανοδηγούς Πλοηγίδων η υπηρεσία σε θέση Κυβερνήτη ή
Ναύκληρου και Μηχανοδηγού αντίστοιχα μετά την κτήση του απαιτούμενου για την
άσκηση της ναυτικής ειδικότητας τους αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας. Ο τρόπος
υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφεται αναλυτικά στον
ανωτέρω πίνακα βαθμολόγησης κριτηρίων (πίνακας Β).
4. Για την οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι κατά την έννοια του ν. 1910/1944
(Α΄ 229) και τρίτεκνοι κατά την έννοια του άρθρου 64 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17)) ο
αριθμός και η ηλικία των τέκνων αποδεικνύεται με πρόσφατη έκδοση πιστοποιητικού
οικογενειακής κατάστασης, η ημερομηνία έκδοσης του οποίου είναι εντός του
χρονικού διαστήματος μεταξύ της ημερομηνίας ανακοίνωσης της σχετικής
πρόσκλησης από τον οικείο Πλοηγικό Σταθμό μέχρι και την ημερομηνία που ορίζεται
ως καταληκτική για την παραλαβή των αιτήσεων. Ειδικότερα για την ηλικία των
τέκνων, αυτή υπολογίζεται κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.
5. Εφόσον οι υποψήφιοι εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες οικογενειακής
κατάστασης, οι μονάδες υπολογίζονται αθροιστικά.
Δ. Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
2. Για την ειδικότητα Πλοηγών απαιτείται Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., για
την ειδικότητα των Κυβερνητών πλοηγίδων ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και αποδεικτικό
ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.) σε ισχύ, Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξης Ε.Ν., ή
Ναυκλήρου Ε.Ν. ή Κυβερνήτη ρυμουλκών και για την ειδικότητα των Μηχανοδηγών
πλοηγίδων ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ, αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας σε ισχύ
Μηχανοδηγού Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.
3. Βεβαίωση ΓΕΝΕ όταν αφορά άνεργο ναυτικό. Δεν γίνονται δεκτά υπεύθυνες
δηλώσεις ή κάρτα ανεργίας.
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4. Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) ή επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο ναυτικού φυλλαδίου, από τα οποία προκύπτει η θαλάσσια υπηρεσία σε
πλοία μετά την κτήση του αντίστοιχου κατά περίπτωση Αποδεικτικού Ναυτικής
Ικανότητας.
5. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του κεφαλαίου Α΄
της παρούσας.
6. Αντίγραφο πρόσφατου ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
7. Βεβαίωση από τα Πειθαρχικά Συμβούλια Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) περί μη
επιβολής πειθαρχικής ποινής από αυτά ή ύπαρξης εκκρεμούς υπόθεσης σε αυτά που
τους αφορά.
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από οικείο Οργανισμό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή από τη διαδικτυακή πύλη ermis.gov.gr ή gov.gr.
9. Πιστοποιητικό εντοπιότητας από την οικεία αρχή ή από τη διαδικτυακή πύλη
ermis.gov.gr ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
10. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
από δημόσια αρχή.
11. α) Για τους εν ενεργεία ναυτικούς: Κάρτα υγείας (Ιατρικό Πιστοποιητικό προς
ναυτολόγηση) σε ισχύ.
β) Για τους συνταξιούχους: Γνωμάτευση έκδοσης εντός του 2020 Δημόσιου
Νοσοκομείου με την οποία βεβαιώνεται η υγεία και η αρτιμέλεια του υποψηφίου. Η
γνωμάτευση θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά εξέταση από καρδιολόγο,
παθολόγο και οφθαλμίατρο.
12. Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
Ε. Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Οι Προϊστάμενοι των Πλοηγικών Σταθμών εκδίδουν σχετική ανακοίνωση εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης, μεριμνώντας για
την ανάρτηση της στους διαδικτυακούς τόπους του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.) (www.hcg.gr) και του ΥΝΑΝΠ
(ynanp.gr)., καθώς και σε εμφανές σημείο της υπηρεσίας τους και σε άλλα Δημόσια
Καταστήματα της περιοχής τους (π.χ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης), τηρώντας ενήμερες για
όλες τις σχετικές ενέργειες τους τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας και τη Διεύθυνση
Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ.
ΣΤ. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
1. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προσόντα των κεφαλαίων Α΄ και Β΄ και δεν
συντρέχουν στο πρόσωπο τους τα κωλύματα της παρ. 3 του κεφ. Α΄ δύνανται να
υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με το υπόδειγμα που
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,
αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο, άτομο, στην οικεία
Λιμενική Αρχή κατά τις εργάσιμες ημέρες και σε ώρες που ορίζονται κατά τη σχετική
ανακοίνωση που κάθε Λιμενική Αρχή εκδίδει, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή
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προς τον οικείο Πλοηγικό Σταθμό της Λιμενικής Αρχής. Η καταληκτική ημερομηνία
για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την
έκδοση σχετικής ανακοίνωσης - πρόσκλησης από τους Πλοηγικούς Σταθμούς. Στην
περίπτωση συστημένης επιστολής για τη διαπίστωση του εμπροθέσμου λαμβάνεται
υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχύ μεταφοράς.
2. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέση μίας μόνο
ειδικότητας. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών ειδικοτήτων ναυτικού προσωπικού σε
μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Ζ. Τρόπος κατάταξης υποψηφίων
Για την επιλογή του εκτάκτου ναυτικού προσωπικού ορίζεται τριμελής επιτροπή από
τον Προϊστάμενο του οικείου Πλοηγικού Σταθμού. Η επιτροπή αυτή, μετά από
αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων μετά των συνυποβαλλόμενων
δικαιολογητικών για τη συνδρομή των προϋποθέσεων και την κατοχή των
απαιτούμενων προσόντων, καταρτίζει:
α) πίνακα βαθμολογικής κατάταξης συμμετεχόντων κατά σειρά προτεραιότητας,
βάσει του οποίου γίνεται η τελική επιλογή για την πρόσληψη, λαμβάνοντας υπόψη τα
κριτήρια αξιολόγησης του κεφαλαίου Γ΄ της παρούσας απόφασης ως εξής:
αα) Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της
ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντας τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
ββ) Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή
επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που
συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας,
εμπειρίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων,
μονογονεϊκές οικογένειες).
γγ) Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος
ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο
δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής.
δδ) Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με
βάση το κριτήριο της εντοπιότητας. Εάν και μετά και την εξέταση του κριτηρίου της
εντοπιότητας υπάρχει ισοψηφία, η σειρά μετά των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια
κλήρωση.
β) πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων, αναφέροντας ειδικώς τον λόγο αποκλεισμού
τους.
Η. Δημοσίευση αποτελεσμάτων - Διαδικασία ενστάσεων
1. Τα αποτελέσματα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος του
οικείου Πλοηγικού Σταθμού της Λιμενικής Αρχής, ενώ οι επιτυχόντες ειδοποιούνται
καταρχήν τηλεφωνικά ή/και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια
με συστημένη επιστολή.
2. Κατά των αποφάσεων επιλογής του Προϊσταμένου του Πλοηγικού Σταθμού
επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε ημερών από τη γνωστοποίηση
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των σχετικών αποτελεσμάτων με συστημένη επιστολή. Η ένσταση εκδικάζεται από
τριμελή επιτροπή που συνιστάται για το λόγο αυτό με απόφαση του Προϊσταμένου του
Πλοηγικού Σταθμού. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής ενστάσεων είναι διαφορετικά
από αυτά της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων. Η επιτροπή ενστάσεων
συνεδριάζει και εκδίδει ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση επί των ενστάσεων,
πραγματοποιώντας έλεγχο τόσο ουσίας όσο και νομιμότητας εντός αποκλειστικής
προθεσμίας πέντε (05) ημερών από την υποβολή της ένστασης. Αν η προθεσμία
παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι η ένσταση έχει απορριφθεί.
Θ. Πρόσληψη προσωπικού
1. Το έκτακτο ναυτικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, με την
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3142/1955 (Α΄ 43), με απόφαση που
εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Πλοηγικού Σταθμού, κατόπιν κατάρτισης του
πίνακα βαθμολογικής κατάταξης που συντάσσει η τριμελής επιτροπής του κεφαλαίου
Ζ΄ της παρούσας απόφασης.
2. Για τους τυχόν επιλεγέντες πραγματοποιείται αυτεπάγγελτος έλεγχος μετά την
πρόσληψη της γνησιότητας και ορθότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών από
τον οικείο Πλοηγικό Σταθμό.
3. Η υπογραφή των αναθέσεων - προσλήψεων από τους Προϊσταμένους των
Πλοηγικών Σταθμών πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός είκοσι (20)
ημερών από την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης - πρόσκλησης από τους Πλοηγικούς
Σταθμούς.
Ι. Αμοιβή προσωπικού
Η αποζημίωση του έκτακτου ναυτικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων
αποδίδεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις (ιβ) και (ιγ) αποφάσεις
του προοιμίου της παρούσας, σε βάρος των πιστώσεων του Λογαριασμού του
Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.
ΙΑ. Λοιπές διατάξεις
Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση ή οποιοδήποτε από τα υποβληθέντα εκ των
υποψηφίων δικαιολογητικά αποδειχθούν ως μη γνήσια ή μη ορθά ή παραποιημένα ή
κατά οιονδήποτε τέτοιο τρόπο αποδειχθεί ότι οδήγησαν σε πλάνη τα αποφασίζοντα
όργανα, η σύμβαση του εν λόγω υποψηφίου λήγει αυτοδίκαια με διαπιστωτική πράξη
του αρμόδιου οργάνου και πέραν από τις όποιες ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις και
διαδικασίες έχει την υποχρέωση να επιστρέψει την όποια απολαβή/αποζημίωση έλαβε
στο Λογαριασμό του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.
(Ακολουθεί Υπόδειγμα Αίτησης)
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------248. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.5/3/οικ. 9608 της 30.4/6.5.2020 «Καθιέρωση
υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο
Εσωτερικών για το Α΄ εξάμηνο του 2020» (Β΄ 1708)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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 (ΦΕΚ 98 Α΄) και
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019,
γ) του π.δ. 133/2017 (ΦΕΚ 161 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης»,
δ) του π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών»,
ε) του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
στ) του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ) του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών
και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
η) του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
θ) την αριθ. 19232/20.03.2020 (ΦΕΚ 221/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 24.03.2020) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία η Γεωργία Βαλατσού διορίστηκε σε θέση
Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ)
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/
2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς
και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές
διατάξεις».
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3. Την αριθ. 2/1757/0026/10.01.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών (ΦΕΚ 17 Β΄) «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
εργασία».
4. Την ανάγκη προσφοράς υπηρεσίας και πέραν του κανονικού ωραρίου του
προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου, λόγω εκτάκτων και επειγουσών αναγκών προκειμένου να
υλοποιούνται έγκαιρα οι πολιτικές του Υπουργείου στο πλαίσιο των ιδιαίτερων
συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών, που δημιουργούν τα μέτρα περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID19, της ανάγκης προστασίας των εργαζομένων και
της εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας που δημιουργεί αυξημένο φόρτο εργασίας
στους υπάλληλους που απασχολούνται με αυτοπρόσωπη παρουσία.
5. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία πέραν του κανονικού ωραρίου, σε
εικοσιτετράωρη βάση, κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και Σάββατα,
Κυριακές,
και
το
προσωπικό
που
προβλέπεται
με
την
αριθ.
ΔΙΔΚ/Φ.5.1/28736/15.12.2006 (ΦΕΚ 1890 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως αυτή ισχύει μετά την έκδοση του
π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
6. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των αναγκών των περιπτώσεων 4 και 5 προκαλείται
δαπάνη η οποία συμπεριλαμβάνεται στις:
α) με αριθ. πρωτ. ΔΕΔΕΠ/219/3581/23.01.2020 (ΑΔΑ: 6ΚΙΔ46ΜΤΛ6-ΝΝ6) σχετική
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €)
για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2020, του Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000 του Υπουργείου
Εσωτερικών, στον ΑΛΕ 2120201001 «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση
ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι, ΙΔΑΧ)», για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στην
καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου, στους διοικητικούς υπαλλήλους καθώς και στους οδηγούς αυτοκινήτων του
Τμήματος Τεχνικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υποδομών του ως άνω Υπουργείου, για
το Α΄ εξάμηνο του 2020 καθώς και για απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου
οικονομικού έτους, η οποία βεβαιώθηκε και καταχωρίσθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας με αριθ. 11133,
β) με αριθ. πρωτ. ΔΕΔΕΠ/220/3579/23.01.2020 (ΑΔΑ: ΩΧ5Ν46ΜΤΛ6-ΧΞΟ)
σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000,00 €) για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2020, του Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000 του
Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΑΛΕ 2120202001 «Αμοιβή για εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι, ΙΔΑΧ)», για
την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες στους οδηγούς
αυτοκινήτων του Τμήματος Τεχνικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υποδομών του ως άνω
Υπουργείου, για το Α΄ εξάμηνο του 2020 καθώς και για απλήρωτες υποχρεώσεις του
προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία βεβαιώθηκε και καταχωρίσθηκε στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας με αριθ. 11134,
γ) με αριθ. πρωτ. ΔΕΔΕΠ/221/3580/23.01.2020 (ΑΔΑ: Ω5Ρ446ΜΤΛ6-4Μ6) σχετική
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €)
για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων
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οικονομικού έτους 2020, του Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000 του Υπουργείου
Εσωτερικών, στον ΑΛΕ 2130201001 «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση
υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)», για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στην
καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου των
υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου του Υπουργείου
Εσωτερικών, για το Α΄ εξάμηνο του 2020 καθώς και για απλήρωτες υποχρεώσεις του
προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία βεβαιώθηκε και καταχωρίσθηκε στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας με αριθ. 11135.
δ) με αριθ. 13505/26.2.2020 (α/α: 17840)/ΑΔΑ: 6ΒΜΜ46ΜΤΛ6-7ΒΜ και
14753/3.3.2020 (α/α: 24137)/ ΑΔΑ:Ω0ΒΤ46ΜΤΛ6-ΕΘ6 αποφάσεις ανάληψης
δαπάνης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής
Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη των δαπανών ύψους
εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000 €) περίπου, σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 των Ειδικών Φορέων 1007-206 και
1007-202 του Υπουργείου Εσωτερικών στον ΑΛΕ 2120201001 « Αποζημίωση για
υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι, ΙΔΑΧ)».
7. Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/8/οικ.14256/29.01.2020 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με θέμα «Εισήγηση του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει».
8. Το με αριθ. πρωτ. 6/30.4.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης με θέμα με θέμα «Εισήγηση του άρθρου 24
του ν. 4270/2014 όπως ισχύει», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση από την ημερομηνία δημοσίευσης της
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και 30 Ιουνίου 2020, με την
προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή του προσωπικού, που αναφέρεται στις παρ. 4 και 5
του ανωτέρω σκεπτικού της παρούσας απόφασης.
Οι ώρες της υπερωριακής εργασίας και ο αριθμός του προσωπικού που θα εργάζεται
υπερωριακά, ορίζονται ως ακολούθως:
Α. Έως εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ανά υπάλληλο, για εκατόν τριάντα πέντε
(135) υπαλλήλους όλων των κατηγοριών και κλάδων, μόνιμους και με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες του
Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών).
Β. Έως εκατόν είκοσι (120) απογευματινές ώρες ανά υπάλληλο για έως ογδόντα (80)
υπαλλήλους όλων των κατηγοριών και κλάδων, μόνιμους και με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες του
Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης).
Έως τριακόσιες δώδεκα (312) ώρες ανά υπάλληλο (120 απογευματινές, 96 νυχτερινές
και 96 Κυριακές και εξαιρέσιμες) για έως δεκαπέντε (15) οδηγούς αυτοκινήτων,
μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Τμήματος
Τεχνικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υποδομών, της Διεύθυνσης Προμηθειών
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου
Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης).
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Ο αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξάνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας, με ανάλογη μείωση των ωρών υπερωριακής εργασίας, υπό την προϋπόθεση
ότι δε θα γίνει υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης στην περίπτωση που
περιλαμβάνονται στη μηνιαία συγκρότηση των συνεργείων και δεν είναι δικαιούχοι
άλλης υπερωριακής αποζημίωσης για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής εργασίας στην οποία θα αναφέρεται: ο
αριθμός και το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων στο συνεργείο υπαλλήλων, η
κατηγορία και το Μ.Κ. αυτών, το συνολικό χρονικό διάστημα, οι ώρες απασχόλησης
για κάθε υπάλληλο, κατά μήνα και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα
πραγματοποιηθούν, θα γίνεται με εισήγηση του Προϊσταμένου εκάστης Διεύθυνσης
για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται και απόφαση της
Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών.
Κάθε μήνα, με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η οποία θα
αποδεικνύεται από τη χρονοσήμανση του δελτίου προσέλευσης-αποχώρησης του
υπαλλήλου για το προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου
Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), από το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης
παρουσιών για το προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου
Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης) ή με κάθε προσήκοντα τρόπο
απόδειξης του χρόνου προσέλευσης – αποχώρησης του υπαλλήλου, η εκτέλεση των
προαναφερόμενων εργασιών και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης που
συμπληρώθηκαν ανά υπάλληλο, θα βεβαιώνεται εγγράφως από τον οικείο
Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Προϊστάμενο των λοιπών μονάδων που υπηρετούν οι
υπάλληλοι και στη συνέχεια από τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης για το
προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας
Εσωτερικών) και τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για το προσωπικό που
υπηρετεί σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής
Ανασυγκρότησης). Τα σχετικά δικαιολογητικά θα αποστέλλονται, εντός των τριών
πρώτων εργασίμων ημερών κάθε επόμενου της υπερωριακής απασχόλησης, μήνα.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως και 30 Ιουνίου 2020.
----------.----------

249. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 51888/ΓΔ4 της 6/6.5.2020 «Τρόπος επαναλειτουργίας
σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους»
(Β΄ 1739)
Για τη δυνατότητα παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις σχολικές
μονάδες, οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
λόγω του COVID-19, σύμφωνα με το ισχύον εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα
κάθε σχολικής μονάδας ανά τμήμα, το οποίο δύναται να υποστεί τροποποιήσεις
από τον/ την Διευθυντή/ντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων για την κάλυψη των
αναγκών της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την παρούσα
απόφαση, βλ. υ.α. 57233/Υ1 της 15/15.5.2020 «Σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως
εκπαίδευση» (Β΄ 1859), κατωτ. αριθ. 293.
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
4. Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
5. Το π.δ. 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΄ αριθμ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).
10. Την από 4.5.2020 εισήγηση της 40ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης
Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά με
τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή μετακίνηση των
μαθητών και τον τρόπο επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά την άρση της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.
11. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι
κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την επαναλειτουργία των
σχολικών μονάδων.
12. Τις από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με
την υπ΄ αριθμ. Φ.1/Γ/180/51733/Β1/6.5.2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.
4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Ο τρόπος επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων, μετά από τη λήξη της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι
τη λήξη των μαθημάτων τους κατά το τρέχον σχολικό έτος, σύμφωνα με τις από
2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοιού COVID-19 ορίζεται ως εξής:
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Α. Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να τηρείται απόσταση ενός και μισού (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 κατά τα
κατωτέρω.
Β. Ο ανώτατος αριθμός μαθητών ανά αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται σε δεκαπέντε
(15). Εφόσον υπάρχουν λιγότεροι από δεκαπέντε (15) μαθητές σε ένα τμήμα ή σχολική
τάξη, το τμήμα/τάξη αυτό/αυτή λειτουργεί κανονικά όλες τις ημέρες, εκτός και αν οι
διαστάσεις της αίθουσας δεν επιτρέπουν την τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων
μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, οπότε και χωρίζεται σε δύο υποτμήματα τα οποία
λειτουργούν σύμφωνα με τα κατωτέρω.
Κάθε τμήμα ή σχολική τάξη σχολικών μονάδων, με περισσότερους από δεκαπέντε
(15) μαθητές, χωρίζεται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα (α΄ υποτμήμα και β΄ υποτμήμα)
κατά αλφαβητική σειρά, με μέριμνα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
Σε περίπτωση που σε σχολικές μονάδες είναι δυνατή η καθημερινή διδασκαλία για
κάποια υποτμήματα, με χρήση τυχόν επιπλέον διαθέσιμων και κατάλληλων αιθουσών
διδασκαλίας και μετά την προσήκουσα αναπροσαρμογή των ωρολογίων
προγραμμάτων ανά υποτμήμα, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη κατανομή του ήδη
διατεθειμένου εκπαιδευτικού προσωπικού ανά υποτμήμα και διδακτική ώρα, δύναται
να πραγματοποιείται καθημερινά η διδασκαλία των μαθημάτων.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης λειτουργίας, οι μαθητές
του α΄ υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Δευτέρα,
Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ οι μαθητές του β΄ υποτμήματος τις ημέρες Τρίτη και
Πέμπτη. Ακολούθως, την επόμενη εβδομάδα, οι μαθητές του α΄ υποτμήματος
προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, ενώ του β΄
υποτμήματος τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Κατά τον ίδιο τρόπο, με
εναλλαγή ημερών παρακολούθησης ανά εβδομάδα για κάθε υποτμήμα, συνεχίζουν να
λειτουργούν οι σχολικές μονάδες και για τις επόμενες εβδομάδες, μέχρι τη λήξη των
μαθημάτων.
Γ. Κατά τη διαδικασία παροχής της παράλληλης στήριξης προς τους μαθητές από τον
αρμόδιο εκπαιδευτικό είτε από ειδικό βοηθητικό προσωπικό είτε από σχολικό
νοσηλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι υποχρεωτική η χρήση
μάσκας. Κατά τα λοιπά, η χρήση προστατευτικής μάσκας από μαθητές και
εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των σχολικών μονάδων είναι προαιρετική.
Άρθρο δεύτερο
Για το σχολικό έτος 2019-2020 δεν διεξάγονται οι προαγωγικές και απολυτήριες
εξετάσεις των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων όλων των τύπων. Εξαιρούνται οι
εξετάσεις των κατ' ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών, οι απολυτήριες
εξετάσεις Γυμνασίου και Γ.Ε.Λ. των παρελθόντων ετών καθώς και των μαθητών των
ΕΠΑ.Λ. που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 130 και 151 του ν. 4610/2019 (Α΄
70) και του άρθρου τεσσαρακοστού ένατου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 84).
Άρθρο τρίτο
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1. Η ασφαλής λειτουργία των σχολικών μονάδων γίνεται σύμφωνα με τις από
2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοιού COVID-19, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με
τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Διευθυντής
σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, φροντίζουν 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 καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.
2. Ειδικά, το πρακτικό μάθημα «Εργαστήρια Πληροφορικής» πραγματοποιείται με
κάλυψη των πληκτρολογίων με μεμβράνη οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται με
την εναλλαγή κάθε χρήστη.
3. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων προβαίνουν σε
όλες τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ώρες διδασκαλίας
των μαθημάτων που προβλέπονται στα ωρολόγια προγράμματα.
4. Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας και της σχολικής επιτροπής, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ορίζεται η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά
τη διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.
5. Τα κυλικεία των σχολικών μονάδων παραμένουν κλειστά μέχρι τη λήξη του
διδακτικού έτους.
«6. Για το σχολικό έτος 2019-2020 δεν πραγματοποιούνται οι εκδρομές, επισκέψεις,
περίπατοι, εκδηλώσεις, μαθητικοί αγώνες, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και
εκπαιδευτικών και η λειτουργία βιβλιοθηκών. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται στις
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η διεξαγωγή
τελετών αποφοίτησης σε ανοιχτό χώρο, με συμμετοχή μόνο των μαθητών,
γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών, τηρώντας την απόσταση του ενάμισι (1,5)
μέτρου και λαμβάνοντας με ευθύνη Διευθυντή, όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να
αποφεύγεται ο συνωστισμός, όπως ενδεικτικά, με σταδιακή διεξαγωγή των τελετών
αυτών, ανά τάξη ή τμήμα.».
Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων - Υγείας - Εσωτερικών Αριθμ. 72350/ΓΔ4 της 11/11.6.2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας
σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους»
(Β΄ 1739)» (Β΄ 2254).
Άρθρο τέταρτο
Η λειτουργία των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, γίνεται κατά τα
αναφερόμενα στις από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές εξειδικεύονται και
κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
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250. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 2/18635/ΔΠΓΚ
της 5/6.5.2020 «Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση
του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240)» (Β΄ 1740)
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) τις διατάξεις του άρθρου τρίτου 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 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο 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 ειδικότερα της παρ.3 αυτού.
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΄ αριθμ. 340/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
5. Την υπ΄ αριθμ. 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΄ αριθμ. ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης
με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1645).
7. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής ταξινόμησης του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
8. 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 αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση
του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240), με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική
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οικονομική ταξινόμηση εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό
ανάλυσης, εγγράφονται κατά περίπτωση νέοι εκτοβάθμιοι λογαριασμοί εξόδων, ως
ακολούθως:

1ος
βαθμός

2ος
βαθμός

3ος
βαθμός

4ος
βαθμός

5ος
βαθμός

6ος βαθμός

Περιγραφή

Παλαιός
Κωδικός
Τακτικού
Π/Υ

Παλαιός
Κωδικός
ΠΔΕ

2

23

231

23108

2310803

2310803020

Ενίσχυση με
τη
μορφή
επιστρεπτέας
προκαταβολής
σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις
με
νομική
μορφή

νέος

νέος

2

23

231

23109

2310989

2310989013

Ενίσχυση με
τη
μορφή
επιστρεπτέας
προκαταβολής
σε ατομικές
επιχειρήσεις

νέος

νέος

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

251. ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4685 της 7/7.5.2020 «Εκσυγχρονισμός
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 92)
(...)
Άρθρο 99
Ρυθμίσεις θεμάτων πολεοδομικού χαρακτήρα
(...)
16. Σε κτίρια ή εγκαταστάσεις που λειτουργούν για τις ανάγκες του συστήματος
υγείας, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, επιτρέπεται προς αντιμετώπιση
επειγουσών αναγκών και μόνο για το χρονικό διάστημα ισχύος έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι
πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020, η τοποθέτηση και διατήρηση προσωρινών
κατασκευών κάθε τύπου, καθώς και υποδομών που υποστηρίζουν τον μηχανολογικό
εξοπλισμό αυτών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η προθεσμία του
προηγούμενου εδαφίου δύναται να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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----------.----------

252. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. 1016/109/248-α΄ της 29.4/7.5.2020 «Παράταση ισχύος αδειών
εργασίας τύπου Α΄ και Β΄ του προσωπικού ασφαλείας των Ι.Ε.Π.Υ.Α.» (Β΄ 1748)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού» (Α΄ 42) η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 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).
β) Της παρ. 5 του αρ. 3 του ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών
Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του
προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
3 του ν. 3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών
Ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» (Α΄ 209).
γ) Της παρ. 4 του αρ. 11 του ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών
Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του
προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
10 του ν. 3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών
Ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» (Α΄ 209).
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) σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).
ε) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ζ) Της 80/18-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη,
Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).
η) Της Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/17-03-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο
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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).
2. Την υπ΄ αριθ. 8000/1/2020/33-α΄/11-04-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσίας και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 24 παρ. 5 εδ. 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 από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την
εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η ισχύς των αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) κατηγορίας Α΄ ή Β΄ που εκδόθηκαν
σύμφωνα με την 1016/109/149-α΄/08-09-2009 υπουργική απόφαση και οι οποίες
λήγουν μετά την 17-04-2020 παρατείνεται έως την 16-07-2020.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------

253. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1100 της 29.4/7.5.2020 «Τροποποίηση της απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α. 1011/16.1.2020(85Β') “Απόσυρση από τη χρήση
μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια
καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄) και
ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (1592 Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ
Ταξιμέτρων”» (Β΄ 1751)
Για τις νεότερες τροποποιήσεις της τροποποιούμενης απ., βλ. τις όμοιες απ.
-Αριθμ. Α.1176/2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Α. 1011/16.1.2020 απόφασης
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση
τις υπ΄ αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ1135/ 26.10.2005
(Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων” (Β΄ 85), όπως
ισχύει» (Β΄ 3293), κατωτ. αριθ. 590,
-Αριθμ. Α. 1238/2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1011/16-1-2020
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Απόσυρση
από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.),
που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-2002
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(Β΄ 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των
ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων” (Β΄ 85), όπως ισχύει» (Β’ 4755), κατωτ. αριθ. 860 και
-Αριθμ. Α. 1287 της 23/30.12.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1011/161-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
“Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών
(ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/910-2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων” (Β΄ 85), όπως ισχύει» (Β’ 5831), κατωτ. αριθ.
1017.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 (Α'251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
β) Της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α. 1011/ 16.1.2020 (ΦΕΚ 85Β')
«Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών
(ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.
1234/9.10.2002 (1362 Β') και ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (1592Β'), εκτός των
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων».
γ) Της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 (Β' 3517) «Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών
προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων.
Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων
στην ΓΓΠΣ».
δ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 136/Β΄/ 23-10-2002) «Τεχνικές
προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων».
ε) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592/ Β΄/17-11-2005)
«Κωδικοποίηση και συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων - διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας
τους. (Αριθμ. 1100772/1474/0015)».
στ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1063/26.3.2008 (Β' 633) «Απαγόρευση
εισαγωγής/παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και
φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη
από την ημερομηνία χορήγησης της».
ζ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β'/54/ 16-1-2014) «Τροποποίηση της
ΑΥ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/ 10.1.2012 (ΦΕΚ Β'/257/13.2.2012) «Χρονικά όρια δυνατότητας
διάθεσης ΦΗΜ και φορολογικών μνημών».
η) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1062/21.2.2014 (ΦΕΚ Β'/592/ 10-3-2014) «Τροποποίηση της
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ1285/ 31.12.2013 (ΦΕΚ Β'54/16.1.2014) ΄΄Χρονικά όρια δυνατότητας
διάθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών΄΄».
θ) Της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ 1068/1-4-2015 (Β'497) «Διαδικασίες έγκρισης και
ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών
Φ.Η.Μ., κατόχων - χρηστών Φ.Η.Μ.».
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ι) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.
4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των
παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
ια) Της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄130 και Β΄372) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και τις
αποφάσεις αριθμ. 39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ
και αριθμ. (5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με
θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων».
4. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ως
προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης απόσυρσης από τη χρήση των Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β') και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (1592 Β'), εκτός
των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, σε συνάφεια με τα μέτρα που
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του ιού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, που είχαν ως αποτέλεσμα
να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α. 1011/16.1.2020 (ΦΕΚ 85
Β') «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών
(ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.
1234/9.10.2002 (1362Β') και ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (1592Β'), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων», ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος Β αντικαθίσταται ως εξής: « Η απόσυρση από τη χρήση των
ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31.7.2020».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Δ αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι των
ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31.7.2020, την παύση
αυτών».
3. Η παράγραφος Ε αντικαθίσταται ως εξής: «Από την 1.8.2020 και εξής, η τυχόν
έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για
τον κάτοχο-χρήστη αυτού, παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013».
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254. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. οικ. 17535/Δ1.6002 της 6/7.5.2020
«Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α» (Β΄ 1754)
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 28 του ν. 4659/2020 «Επίδομα Γέννησης και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 66), σύμφωνα με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης να καθορίσουν
με αποφάσεις τους τις λεπτομέρειες εφαρμογής της ηλεκτρονικής χορήγησης και
έκδοσης προβεβαιώσεων και βεβαιώσεων εγγραφής, αποσπασμάτων λογαριασμών
ασφάλισης, ενημερωτικών σημειωμάτων καθώς και του αποδεικτικού Ασφαλιστικής
Ενημερότητας και των παντός τύπου απογραφικών δελτίων που παραλαμβάνει ο eΕ.Φ.Κ.Α.
2. Τις διατάξεις του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές
Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση
της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (A΄ 73), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 138), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Την υπ΄ αριθμ. Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας
Διοίκησης» (Α΄ 133) και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
7. Τη διάταξη του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 167).
8. Τις διατάξεις των άρθρων εικοστού τετάρτου έως τριακοστού πρώτου του ν.
4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις»(Α΄
83).
9. Τις διατάξεις του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης ΄Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).
10. Τις διατάξεις του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές
διατάξεις του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236).
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11. Τις διατάξεις του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α΄ 8), όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση ψηφιακός
μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες
διατάξεις» (Α΄43).
13. 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).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.
15. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
όπως ισχύει.
16. Το υπ΄ αριθμ. 15262/Δ4 910/14.04.2020 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).
17. Τις διατάξεις του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης» (Α΄85).
18. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής Απογραφικής Δήλωσης μέσω διαδικτύου
1. Η βεβαίωση υποβολής Απογραφικής Δήλωσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε μελλοντικούς
ασφαλισμένους μη-μισθωτούς που απαιτείται για τη Δήλωση Έναρξης ή Επανέναρξης
Επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής
υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
2. Οι χρήστες εισέρχονται στην υπηρεσία έκδοσης βεβαιώσεων αφού προηγουμένως
αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους.
3. Οι χρήστες της υπηρεσίας επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και
συμπληρώνουν τους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τους οποίους
επιθυμούν να προχωρήσουν σε έναρξη, ή επανέναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση άσκησης της
δραστηριότητας, την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να ενταχθούν για το
τρέχον έτος και υποβάλλουν το αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης υποβολής
Απογραφικής Δήλωσης.
4. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ που εμφανίζονται στην
υπηρεσία πρέπει να τροποποιηθούν, οι χρήστες θα πρέπει πρώτα να τα διορθώσουν
σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται.
5. Εφόσον η ασφαλιστέα δραστηριότητα υπάγεται σε καθεστώς ασφάλισης τ. ΟΓΑ,
συμπληρώνονται επιπλέον τα στοιχεία της αγροτικής/κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,
τα στοιχεία εγγραφής σε σχετικά μητρώα, τα στοιχεία σχετικών βιβλιαρίων και αδειών,
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καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την
απόδειξη της ασφαλιστέας ιδιότητας. Επίσης συμπληρώνονται στοιχεία για ενδεχόμενη
προηγούμενη, αναδρομική ή παράλληλη ασφάλιση, καθώς και για ενδεχόμενη λήψη
σύνταξης.
6. Οι βεβαιώσεις περιλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, τον αριθμό
δελτίου ταυτότητας ή άλλου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας σύμφωνα με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄
45), όπως ισχύουν τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ, τους ΚΑΔ που δήλωσε και την ημερομηνία
έκδοσης της βεβαίωσης. Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία
αποτελούν δημόσια έγγραφα που φέρουν λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., αριθμό
πρωτοκόλλου, χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής
του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει και
μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της Υπηρεσίας. Η μηχανογραφική
αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτεί
έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της βεβαίωσης και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια
ελέγχου για την έκδοσή της από πλευράς του υπογράφοντος.
7. Οι βεβαιώσεις υποβολής Απογραφικής Δήλωσης χορηγούνται αποκλειστικά για
χρήση στις υπηρεσίες μητρώου της ΑΑΔΕ και δεν επέχουν θέση αποδεικτικού
Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Οι βεβαιώσεις φέρουν ειδικό κωδικό αριθμό ταυτοποίησης μέσω του οποίου οι
αρμόδιοι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ μπορούν να εισέρχονται σε ειδική υπηρεσία και να
ανακτούν το περιεχόμενο τους.
8. Κατ΄ εξαίρεση βεβαιώσεις υποβολής Απογραφικής Δήλωσης εκδίδονται μετά από
αίτηση των ενδιαφερόμενων στις Οργανικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον δεν
είναι δυνατή η έκδοσή τους από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr). Οι βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται αυτόματα από την ηλεκτρονική υπηρεσία
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5, 6, 7 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 2
Χορήγηση βεβαίωσης για μεταβολή δραστηριότητας μέσω διαδικτύου
1. Η βεβαίωση που απαιτείται για τη Δήλωση μεταβολής Επιχειρηματικής
δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ, εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
2. Οι χρήστες εισέρχονται στην υπηρεσία έκδοσης βεβαιώσεων αφού προηγουμένως
αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους.
3. Οι χρήστες της υπηρεσίας επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία,
συμπληρώνουν/διαγράφουν τους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τους
οποίους επιθυμούν να προχωρήσουν σε μεταβολή (προσθήκη/διακοπή)
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση της άσκησης της δραστηριότητας και
υποβάλουν το αίτημα για τη χορήγηση βεβαίωσης. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του
ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ που εμφανίζονται στην υπηρεσία πρέπει να τροποποιηθούν, οι
χρήστες θα πρέπει πρώτα να τα διορθώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται.
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Μόλις υποβληθεί η αίτηση η υπηρεσία ελέγχει εάν ο ασφαλισμένος είναι ασφαλιστικά
ενήμερος και εφόσον είναι προχωρεί στην έκδοση της βεβαίωσης.
4. Οι βεβαιώσεις περιλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, τον αριθμό
δελτίου ταυτότητας ή άλλου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας σύμφωνα με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄
45), όπως ισχύουν, τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ, τους ΚΑΔ που δήλωσε, το σκοπό της
έκδοσης και την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης. Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται
από την ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελούν δημόσια έγγραφα που φέρουν λογότυπο του
e- Ε.Φ.Κ.Α., αριθμό πρωτοκόλλου, χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική
αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε οργάνου
αυτός εξουσιοδοτήσει και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της Υπηρεσίας.
Η μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή ή οποιοδήποτε οργάνου
αυτός εξουσιοδοτεί έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της βεβαίωσης και δεν
τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοσή της από πλευράς του υπογράφοντος.
5. Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται για τη μεταβολή δραστηριότητας χορηγούνται
αποκλειστικά για χρήση στις υπηρεσίες μητρώου της ΑΑΔΕ και δεν επέχουν θέση
αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
6. Οι βεβαιώσεις φέρουν ειδικό κωδικό αριθμό ταυτοποίησης μέσω του οποίου οι
αρμόδιοι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ μπορούν να εισέρχονται σε ειδική υπηρεσία και να
ανακτούν το περιεχόμενο τους.
7. Κατ΄ εξαίρεση βεβαιώσεις για μεταβολή δραστηριότητας εκδίδονται μετά από
αίτηση των ενδιαφερόμενων στις Οργανικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον δεν
είναι δυνατή η έκδοσή τους από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr). Οι βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται αυτόματα από την ηλεκτρονική υπηρεσία
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5,6,7 του παρόντος άρθρου.
8. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας χορήγησης
βεβαίωσης για μεταβολή δραστηριότητας ορίζεται σε ένα μήνα από την δημοσίευση
της παρούσας.
Άρθρο 3
Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής μέσω διαδικτύου
1. Η βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλισμένους μη μισθωτούς του e-Ε.Φ.Κ.Α. εκδίδεται
μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr).
2. Οι ασφαλισμένοι εισέρχονται στην υπηρεσία έκδοσης βεβαιώσεων αφού
προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους.
3. Στη συνέχεια επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, συμπληρώνουν τους
Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ), εφόσον έχουν κάνει έναρξη στην ΑΑΔΕ
και δεν είναι ήδη καταχωρημένοι στον e-Ε.Φ.Κ.Α., και υποβάλουν το αίτημα για τη
χορήγηση βεβαίωσης. Σε περίπτωση που τα προσωπικά τους στοιχεία που
εμφανίζονται στην υπηρεσία χρήζουν τροποποίησης, οι ασφαλισμένοι χρήστες θα
πρέπει πρώτα να τα διορθώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται.
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4. Στη βεβαίωση αποτυπώνονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, ο αριθμός
δελτίου ταυτότητας ή άλλου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας σύμφωνα με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄
45), όπως ισχύουν ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ του και οι ΚΑΔ για τους οποίους έχει ενεργή
ασφαλιστική σχέση. Η βεβαίωση δεν επέχει θέση αποδεικτικού Ασφαλιστικής
Ενημερότητας.
5. Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελούν δημόσια
έγγραφα που φέρουν λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. , αριθμό πρωτοκόλλου, χρονοσφραγίδα
έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή
οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει, και μηχανογραφική αποτύπωση της
σφραγίδας της υπηρεσίας. Η μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή
ή οποιοδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτεί έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της
βεβαίωσης και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοσή της από πλευράς
του υπογράφοντος.
6. Οι βεβαιώσεις φέρουν ειδικό κωδικό αριθμό ταυτοποίησης μέσω του οποίου οι
αρμόδιοι υπάλληλοι μπορούν να εισέρχονται σε ειδική υπηρεσία και να ανακτούν το
περιεχόμενο τους.
7. Κατ΄ εξαίρεση βεβαιώσεις εγγραφής εκδίδονται μετά από αίτηση των
ασφαλισμένων στις Οργανικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον δεν είναι πλήρη τα
μηχανογραφικά δεδομένα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την αποτύπωση της
ασφαλιστικής τους σχέσης. Η έκδοση της βεβαίωσης γίνεται από τον αρμόδιο
υπάλληλο μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας μετά τη διόρθωση των δεδομένων.
8. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας χορήγησης
βεβαίωσης εγγραφής ορίζεται σε ένα μήνα από την δημοσίευση της παρούσας.
Άρθρο 4
Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας μέσω διαδικτύου
1. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ασφαλισμένους μισθωτούς του e-Ε.Φ.Κ.Α. εκδίδεται
μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr).
2. Οι ασφαλισμένοι εισέρχονται στην υπηρεσία έκδοσης βεβαιώσεων αφού
προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους.
3. Στη συνέχεια επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλουν το αίτημα
για τη χορήγηση βεβαίωσης. Σε περίπτωση που τα προσωπικά τους στοιχεία που
εμφανίζονται στην υπηρεσία πρέπει να τροποποιηθούν, οι ασφαλισμένοι χρήστες θα
πρέπει πρώτα να τα διορθώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται.
4. Στη βεβαίωση αποτυπώνονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, ο αριθμός
δελτίου ταυτότητας ή άλλου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας σύμφωνα με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄
45), όπως ισχύουν.
5. Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελούν δημόσια
έγγραφα που φέρουν λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., αριθμό πρωτοκόλλου, χρονοσφραγίδα
έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή
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οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει, και μηχανογραφική αποτύπωση της
σφραγίδας της υπηρεσίας. Η μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή
ή οποιοδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτεί έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της
βεβαίωσης και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοσή της από πλευράς
του υπογράφοντος.
6. Οι βεβαιώσεις φέρουν ειδικό κωδικό αριθμό ταυτοποίησης μέσω του οποίου οι
αρμόδιοι υπάλληλοι μπορούν να εισέρχονται σε ειδική υπηρεσία και να ανακτούν το
περιεχόμενό τους.
7. Κατ΄ εξαίρεση βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εκδίδονται μετά από αίτηση των
ασφαλισμένων στις Οργανικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον υπάρχει διάστημα
ασφάλισης το οποίο δεν εμφανίζεται ή δεν εμφανίζεται ορθά στη βάση δεδομένων του
πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ». Οι βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται αυτόματα
από τον αρμόδιο υπάλληλο μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στις παραγράφους 4, 5, 6 του παρόντος άρθρου, αφού ελεγχθούν τα
φυσικά παραστατικά και συμπληρωθεί ή διορθωθεί το αντίστοιχο διάστημα ασφάλισης
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ».
8. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας χορήγησης
βεβαίωσης προϋπηρεσίας ορίζεται σε ένα μήνα από την δημοσίευση της παρούσας. Στο
διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εκδίδονται
ηλεκτρονικά με τα στοιχεία του ΟΠΣ- Ε.Φ.Κ.Α. και την υφιστάμενη μορφή τους.
Άρθρο 5
Υποβολή Απογραφικού Δελτίου μέσω διαδικτύου
1. Πρόσωπα που επιθυμούν να υπαχθούν στην ασφάλιση στο καθεστώς π. ΟΓΑ και
δεν έχουν υποχρέωση έναρξης δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ υποβάλλουν ηλεκτρονικά
το απογραφικό δελτίο – υπεύθυνη δήλωση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr).
2. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην υπηρεσία υποβολής του Απογραφικού
Δελτίου, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών
διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον
ΑΜΚΑ τους.
3. Στη συνέχεια επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία όπως εμφανίζονται στο
Πληροφοριακό Σύστημα ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ. Σε περίπτωση που τα προσωπικά τους
στοιχεία που εμφανίζονται στην υπηρεσία χρήζουν τροποποίησης, αυτά θα πρέπει
πρώτα να διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην υπηρεσία.
4. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν στο Απογραφικό Δελτίο τα στοιχεία
επικοινωνίας, στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας, στοιχεία της εκμετάλλευσης,
στοιχεία εγγραφής σε σχετικά μητρώα, στοιχεία σχετικών βιβλιαρίων και αδειών,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την
απόδειξη της ασφαλιστέας ιδιότητας. Επίσης συμπληρώνουν στοιχεία για ενδεχόμενη
προηγούμενη, αναδρομική ή παράλληλη ασφάλιση, καθώς και για ενδεχόμενη λήψη
σύνταξης.
5. Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν για το
τρέχον έτος, επισυνάπτουν τα δικαιολογητικά που τους ζητούνται κατά περίπτωση
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προς τεκμηρίωση των όσων δηλώνουν στο Απογραφικό Δελτίο και υποβάλουν το
Απογραφικό Δελτίο, το οποίο επέχει αίτησης υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986
(Α΄ 75). Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια οργανική μονάδα του eΕ.Φ.Κ.Α. κατόπιν σχετικής πρόσκλησης για έλεγχο.
6. Μετά την επιτυχή υποβολή του Απογραφικού Δελτίου οι ασφαλισμένοι υπάγονται
στο καθεστώς ασφάλισης του τ. ΟΓΑ και σε οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων
απογραφής οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί τις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.
7. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής
Απογραφικού Δελτίου ορίζεται σε δύο μήνες από την δημοσίευση της παρούσας.
Άρθρο 6
Έκδοση αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω διαδικτύου
1. Το αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται μέσω χρήσης
ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr), με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα του eΕ.Φ.Κ.Α.
2. Οι χρήστες εισέρχονται στην υπηρεσία έκδοσης αποδεικτικού Ασφαλιστικής
Ενημερότητας αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών
διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον
ΑΜΚΑ τους. Για την είσοδο στην ηλεκτρονική υπηρεσία Εργοδοτών
χρησιμοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Εργοδότες
του e-Ε.Φ.Κ.Α.
3. Οι χρήστες της υπηρεσίας επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και
συμπληρώνουν τους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχουν δηλώσει
στην ΑΑΔΕ, και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που τα
στοιχεία που εμφανίζονται στην υπηρεσία πρέπει να τροποποιηθούν, οι χρήστες θα
πρέπει πρώτα να τα διορθώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται.
4. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων οι χρήστες της υπηρεσίας υποβάλουν το
αίτημα για χορήγηση αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, επιλέγοντας και το
σκοπό για τον οποίο θα την χρησιμοποιήσουν.
5. Εφόσον, κατόπιν των ελέγχων στα εκάστοτε τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία
των πληροφοριακών συστημάτων του e-Ε.Φ.Κ.Α., διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις για την έκδοση αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το σκοπό
που ζητήθηκε αυτό παράγεται από την υπηρεσία και ο χρήστης μπορεί να το
εκτυπώσει. Σε άλλη περίπτωση ενημερώνεται για την οργανική μονάδα στην οποία
πρέπει να απευθυνθεί για τη διευθέτηση της οφειλής του.
6. Όταν, με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία, διαπιστώνεται ότι δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού Ασφαλιστικής
Ενημερότητας, δύναται να εκδίδεται διαδικτυακά «βεβαίωση Οφειλής», σύμφωνα με
όσα προβλέπονται από σχετικές διατάξεις.
7. Κάθε αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας μπορεί να προσκομιστεί σε μία
μόνο συναλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών θα πρέπει να εκδίδονται
ισάριθμα με τις συναλλαγές αποδεικτικά.
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8. Το αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας περιλαμβάνει τα στοιχεία του
αιτούντος, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου μέσου απόδειξης
στοιχείων ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύουν σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, τον ΑΜΚΑ του ή τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη, τον ΑΦΜ του και την
ημερομηνία έκδοσης της αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Το αποδεικτικό
Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελεί
δημόσιο έγγραφο που δεν επικυρώνεται και φέρει χρονοσφραγίδα έκδοσης,
μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή
οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει και μηχανογραφική αποτύπωση της
σφραγίδας της υπηρεσίας. Η μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή
ή οποιοδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτεί έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της
βεβαίωσης και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοσή της από πλευράς
του υπογράφοντος.
9. Το αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας φέρει ειδικό κωδικό αριθμό
ταυτοποίησης μέσω του οποίου οι αρμόδιοι υπάλληλοι των φορέων στους οποίους
προσκομίζεται μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα και να ανακτούν το περιεχόμενο
του.
10. Με την ίδια διαδικασία εκδίδεται και το αποδεικτικό Ασφαλιστικής
Ενημερότητας σε περίπτωση Αναπόγραφου Εργοδότη. Κατ΄ εξαίρεση αποδεικτικά
Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδονται μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων στις
Οργανικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον δεν είναι εφικτή η χορήγηση μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
11. Τα αποδεικτικά αυτά εκδίδονται αυτόματα από την ηλεκτρονική υπηρεσία
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5, 6, 7, 8, 9, 10 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 7
Πιστοποίηση φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων για έκδοση βεβαιώσεων και
αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. διαδικτυακά.
1. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. πιστοποιεί τους Φορείς, τις Υπηρεσίες ή τα Πρόσωπα, που
αναφέρονται στην υπουργική απόφαση Φ. 11321/25754/1695/30-12-2011 (Β΄ 3127),
καθώς και λοιπούς φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου οι οποίοι δικαιούνται να
υποβάλλουν αιτήματα μέσω διαδικτυακού τόπου του Φορέα και να λαμβάνουν
αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας και τις βεβαιώσεις της παρούσας που
αφορούν τους συναλλασσόμενους με αυτούς.
2. Οι Φορείς, οι Υπηρεσίες ή τα Πρόσωπα που δικαιούνται να ζητήσουν πιστοποίηση
είναι:
α) Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
β) Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες
διενεργούν πράξεις για τις οποίες απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού Ασφαλιστικής
Ενημερότητας ή βεβαιώσεων της Παρούσας.
γ) Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν τις πράξεις μεταβίβασης ακινήτων λόγω
πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς ή σύστασης εμπράγματος δικαιώματος.
ε) Η Τράπεζα ή το Πιστωτικό Ίδρυμα που συνάπτει ή ανανεώνει συμβάσεις δανείων,
πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων.
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3. Για την πιστοποίηση των ανωτέρω Φορέων, Υπηρεσιών ή των Προσώπων
υποβάλλεται αίτηση του προϊσταμένου της υπηρεσίας που περιλαμβάνει τον τίτλο της
υπηρεσίας, τις διατάξεις από τις οποίες προκύπτει η υποχρέωση των συναλλασσομένων
να προσκομίζουν στην υπηρεσία βεβαιώσεις ή αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενημερότητας, και τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα πιστοποιηθούν καθώς και τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του καθενός στην οποία θα σταλούν το όνομα
χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης.
4. Οι πιστοποιημένοι Φορείς, Υπηρεσίες ή Πρόσωπα, υποχρεούνται να ενημερώνουν
τον e-Ε.Φ.Κ.Α., για την οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που έχουν δηλώσει και
η οποία έλαβε χώρα μετά την ημερομηνία πιστοποίησης τους.
5. Οι βεβαιώσεις και τα αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που έχουν εκδοθεί
μέσω διαδικτύου από τους πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες ή Πρόσωπα ισχύουν
μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή για την οποία ζητήθηκαν, δεν επιτρέπεται η
αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων και η θεώρησή τους από τους πιστοποιημένους φορείς
ή από άλλο πρόσωπο, ούτε η διόρθωσή τους για κανένα λόγο. Η οποιαδήποτε διόρθωσή
τους καθιστά αυτά άκυρα και χωρίς καμία αποδεικτική ισχύ.
6. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. τηρείται ηλεκτρονικά ιστορικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται
οι κινήσεις των χρηστών. Από το αρχείο αυτό μπορεί να διαπιστωθεί, σε κάθε
περίπτωση ελέγχου, εάν υπεβλήθη αίτηση, εάν εκδόθηκε βεβαίωση ή αποδεικτικό
Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή αν εστάλη απάντηση στους ενδιαφερόμενους.
7. Οι υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν εντολές ελέγχου
γνησιότητας των αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας και βεβαιώσεων, που
έχουν εκδοθεί μέσω διαδικτύου και χρησιμοποιούνται από τους πιστοποιημένους
Φορείς, Υπηρεσίες ή Πρόσωπα.
8. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αναστέλλει την κατά τα ανωτέρω Πιστοποίηση Φορέα, Υπηρεσίας
ή Προσώπου, αν διαπιστωθούν, μετά από έλεγχο, παραβάσεις των διατάξεων της
παρούσης. Η απόφαση για αναστολή της πιστοποίησης εκδίδεται από την αρμόδια
υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Άρθρο 8
Διαλειτουργικότητα
Εντός διμήνου από την έναρξη λειτουργίας κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας της
παρούσας διατίθεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποδομή απευθείας διασύνδεσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. με
πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου, ώστε να είναι εφικτή η
απευθείας ηλεκτρονική λήψη των στοιχείων των βεβαιώσεων και του αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ο έλεγχος και η ταυτοποίηση των εισαγόμενων στοιχείων των ασφαλισμένων
γίνονται όπου χρειάζεται, με τους αντίστοιχους φορείς με τη χρήση διαδικτυακών
υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. Όπου δεν
υπάρχει η υποδομή διασύνδεσης με πληροφοριακά συστήματα φορέων που
αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα, θα διατεθεί εντός διμήνου από την έναρξη κάθε
ηλεκτρονικής υπηρεσίας της παρούσας.

327

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη των προθεσμιών των άρθρων 2, 3, 4 και 5 της
παρούσας.
----------.----------

255. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28902 της
7/7.5.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για
το χρονικό διάστημα από 7.5.2020 έως και 16.5.2020, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β΄
1756)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. 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΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27805/30.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, με τίτλο «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας
κλάδων λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για
χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 1640).
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10. Την από 2.5.2020 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευβοίας της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με τη μη
τήρηση των οριζομένων στην υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27805/30.4.2020 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 1640).
11. Τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1822/6.5.2020, 1825/6.5.2020 και 1862/7.5.2020 αναφορές
του κλιμακίου ελέγχου του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και
Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή, σχετικά με τη μη τήρηση των οριζομένων στην υπ΄ αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.27805/30.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1640).
12. Την από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
13. Την υπ΄ αριθμ. Β1α/οικ.28873/7.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Tην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κάτωθι υπαίθριων αγορών της περ. 9
του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 7.5.2020 έως
και 16.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην
από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 και ως εξής:
1. Λαϊκή αγορά Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, με φορέα λειτουργίας αυτής
τον οικείο Δήμο, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων
όρων στην υπ΄ αριθμ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.27805/30.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
1640), σύμφωνα με την από 2.5.2020 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευβοίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Λαϊκή αγορά επί της οδού Ψαρών (Μεταξουργείο) του Δήμου Αθηναίων Αττικής,
με φορέα λειτουργίας αυτής τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής,
για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων όρων στην υπ΄
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27805/30.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1640), σύμφωνα
με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1822/6.5.2020 αναφορά του κλιμακίου ελέγχου του
ΣΥΚΕΑΑΠ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
3. Λαϊκή αγορά επί της οδού Ελ. Βενιζέλου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, με φορέα
λειτουργίας αυτής τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, για λόγους
δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης
υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων όρων στην υπ΄ αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.27805/30.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1640), σύμφωνα με την
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1825/6.5.2020 αναφορά του κλιμακίου ελέγχου του ΣΥΚΕΑΑΠ της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
4. Λαϊκή αγορά επί της οδού Λυκόβρυσης του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης Αττικής,
με φορέα λειτουργίας αυτής τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής,
για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων όρων στην υπ΄
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αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27805/30.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1640), σύμφωνα
με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1862/7.5.2020 αναφορά του κλιμακίου ελέγχου του
ΣΥΚΕΑΑΠ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
----------.----------

256. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 27731 της 6/7.5.2020 «Μέτρα τήρησης
αποστάσεων κατά τις μετακινήσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών
σχολείων και τροποποίηση των μέτρων προστασίας σε επιβατηγά οχήματα
δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης» (Β΄ 1757)
(Καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 14 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/2020
«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΄ 1780), κατωτ. αριθ. 271)
----------.----------

257. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αριθμ. 274 της
27.4/8.5.2020 «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το α΄ εξάμηνο έτους 2020» (Β΄
1759)
----------.----------

258. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 52488/ΓΔ4 της 7/8.5.2020 «Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-2020»
(Β΄1764)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),
β. της περιπτ. β΄ της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),
γ. της παρ. 4 του άρθρου 1 της αριθμ. 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 υπουργικής απόφασης
«Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005).

330

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
5. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β 3009).
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 (Α΄ 98).
7. 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).
8. 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 με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/183/52096/Β1/07-05-2020 εισήγηση του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6
του ν. 4337/2015 (Α΄129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη
διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2019-2020 των
ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών
Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών
Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 12η
Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή.
----------.----------

259. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 52826/Δ2 της 8/8.5.2020 «Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/τριών
Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020» (Β΄ 1765)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του π.δ. 126/2016 (Α΄ 211) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και
της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου».
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3) Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις».
4) Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5) Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6) Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7) Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 01.05.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» .
10) Την με αρ. πρωτ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1739)
«Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας τους».
11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν,
σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/ Γ1/188/52808/Β1/08-05-2020 εισήγηση του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6
του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020
Α. Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών/τριών
1.α Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,
i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής
παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο του επόμενου σχολικού έτους
στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).
γ. Για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄) οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι
προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή
εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το
εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η
προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.
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Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις
είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή
εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το
εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.
δ. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί
άξιος προαγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου, τότε
επαναλαμβάνει την τάξη.
ε. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου μαθητής της Γ΄ τάξης
δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου, τότε
δύναται να προσέλθει σε εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους τον Ιούνιο, στα
μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10), στην
ύλη στην οποία εξετάζονται κατά το έτος της εξέτασης και οι μαθητές της Γ΄ τάξης.
στ. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης παρελθόντων ετών που δεν είχαν κριθεί άξιοι απόλυσης
εξετάζονται από την 1η Ιουνίου έως και τη 19η Ιουνίου στα μαθήματα στα οποία ο
βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα με πρόγραμμα και ύλη που
ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 126/2016.
Αν μαθητής δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του παρόντος
άρθρου, τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο, του
επόμενου σχολικού έτους, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι
μικρότερος από δέκα (10) στην ύλη στην οποία εξετάζονται κατά το έτος της εξέτασης
και οι μαθητές της Γ΄ τάξης. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου
δεν κριθεί άξιος απόλυσης τότε ισχύει η περ. ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
2. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο
μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των
κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο
του μαθήματος στον οποίον υστέρησε.
3. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται
σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 126/2016.
4. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται
με βάση τις διατάξεις της με αρ. πρ. 28722/Γ2/12-3-2010 υπουργικής απόφασης (Β΄
276), προάγονται ή απολύονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω με μείωση του
προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης σε «τουλάχιστον δώδεκα (12)».
Β. Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα.
1. Στα μαθήματα και των τριών Ομάδων (Ομάδα Α΄, Β΄, Γ΄) του άρθρου 2 του π.δ.
126/2016 βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του
πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.
2. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα,
ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος
σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής
του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε
πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική
προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από
τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης
αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για κάθε τετράμηνο.
Γ. Αξιολόγηση κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών/τριών
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1. Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται, από την 1η
έως και τη 19η Ιουνίου, προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα των Ομάδων Α΄
και Β΄ και προφορικά στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄, πλην του μαθήματος της Φυσικής
Αγωγής στο οποίο οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται. Ο βαθμός
προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων πλην της
Φυσικής Αγωγής. Για την εξεταστέα ύλη στα μαθήματα των Ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄
ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 126/2016 και η ύλη γνωστοποιείται από τον Δ/ντή
στους μαθητές πέντε (05) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
2. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και σύμφωνα με πρόγραμμα που
καταρτίζεται από το σχολείο διενεργείται ενώπιον διμελούς επιτροπής αποτελούμενης
από εκπαιδευτικούς που έχουν σε πρώτη ή δεύτερη ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα.
Την επιτροπή συγκροτεί ο Διευθυντής του σχολείου από εκπαιδευτικούς του σχολείου
και, σε περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν, οι διμελείς επιτροπές συμπληρώνονται από
τον Διευθυντή Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς όμορων σχολείων. Ο μέσος όρος των
βαθμών των δύο εκπαιδευτικών είναι ο προφορικός βαθμός του μαθητή στο
εξεταζόμενο μάθημα.
3. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
12 του π.δ. 126/2016. Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξετάσεις
του Ιουνίου παραπέμπονται κατ΄ εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις του
Σεπτεμβρίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος
από δέκα (10).
4. Για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄) οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι
προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή
εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το
εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η
προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.
Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις
είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή
εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το
εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.
5. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις οι ανωτέρω μαθητές δεν κριθούν άξιοι
προαγωγής ή απόλυσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 12 του π.δ.
126/2016, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.
6. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται
σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 126/2016.
7. Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από τις εξετάσεις λόγω ασθενείας που
βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού
κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία,
με αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον
Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα την οποία ορίζει με απόφασή του ο
Σύλλογος των διδασκόντων μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού
εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων
των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξέταση μέχρι το τέλος Ιουνίου λόγω
σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των διδασκόντων ότι
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συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν κατά την εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν
προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι
ενήλικοι, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου
εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση
αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου.
Άρθρο 2
Προαγωγή - απόλυση μαθητών/τριών Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 20192020
Α. Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών/τριών
1. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται
Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο
όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων με εξαίρεση το
μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
2. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου
εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου και προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών
ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των
μαθημάτων επιλογής που διδάχθηκαν. Εξαιρείται ο βαθμός στο μάθημα της Φυσικής
Αγωγής, ο οποίος δεν συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.
3. Για την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού
Λυκείου που διδάχτηκαν και δεύτερο μάθημα επιλογής, υπολογίζεται ο βαθμός και των
δύο (2) μαθημάτων.
4. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής
αναγράφεται στο Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα
υπηρεσιακά βιβλία.
5. Οι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν
τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική τον Σεπτέμβριο,
του επόμενου σχολικού έτους, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός
ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για τα μαθήματα
της Ομάδας Α΄, οι εξετάσεις είναι γραπτές. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο
ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας
Β΄, οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα της
Φυσικής Αγωγής.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από
τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος,
και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο
μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του
μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.
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Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης που κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν
επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 112 του ν.
4610/2019.
6. Μαθητής του Γενικού Λυκείου με απορριπτικό βαθμό σε κλάδο ή κλάδους
μαθήματος και απορριπτικό συνολικό βαθμό στο ίδιο μάθημα, που συνάγεται ως μέσος
όρος των βαθμών των οικείων κλάδων, εξετάζεται μόνο στον κλάδο ή τους κλάδους
του μαθήματος που έλαβε τον απορριπτικό βαθμό.
7. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Β. Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα
1. Για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του
μαθητή σε κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων και
εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
2. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο μέσος
όρος των βαθμών των μαθημάτων-κλάδων και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση
δεκάτου.
3. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα,
ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου
4. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα
τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, διενεργείται ειδική
προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από
τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Την εξέταση διενεργεί τριμελής επιτροπή,
η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο
Διευθυντής ως Πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε
ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών
αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος και δίνεται με προσέγγιση
δεκάτου.
Γ. Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων» και των στρατεύσιμων
μαθητών/τριών
1. Οι «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» και οι στρατεύσιμοι των Α΄, Β΄ τάξεων
εξετάζονται, από την 1η έως και τη 19η Ιουνίου και της Γ΄ τάξης από την 1η Ιουνίου
έως τη λήξη των μαθημάτων στα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης του Λυκείου, στην
οποία ζητούν την εξέταση, με εξαίρεση τα μαθήματα «Ερευνητικές δημιουργικές
δραστηριότητες» και «Φυσική Αγωγή».
Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Η
προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον
Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο
Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν
σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών
είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Οι γραπτές
εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τα άρθρα 105, 106 και 107 του ν. 4610/2019. Ο
βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο
μάθημα. Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος
βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Η προφορική εξέταση προηγείται της
γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της
γραπτής εξέτασης.
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Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται
σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση
διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του
σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος,
και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο
μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του
μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
2. Οι μαθητές αυτών των κατηγοριών των Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, που
δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 112 παραπέμπονται για
να εξεταστούν σε ειδική εξεταστική τον Σεπτέμβριο του επόμενου σχολικού έτους στα
μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα
(9,5). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄, οι εξετάσεις είναι γραπτές. Ο βαθμός της
εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα
μαθήματα της Ομάδας Β΄, οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές δεν
αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από
τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος,
και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο
μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του
μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
3. Οι μαθητές της Α΄, Β΄ τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.
Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης που κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν
επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 112 του ν.
4610/2019.
4. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται
με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
Δ. Εξετάσεις μαθητών/τριών παρελθόντων ετών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Οι μαθητές της υποπερίπτωσης ββ της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν.
4610/2019 εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, με
εξαίρεση το μάθημα «Φυσική Αγωγή», από την 1η Ιουνίου έως τη λήξη των
μαθημάτων.
Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Η
προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον
Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο
Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν
σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών
είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τα άρθρα 105, 106 και 107 του ν.
4610/2019. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο
εξεταζόμενο μάθημα. Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο
ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης
είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης.
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Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται
σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση
διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του
σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής ως πρόεδρος
και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο
μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του
μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με τη
διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
Οι μαθητές που δεν επιτυγχάνουν το Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του
ν. 4610/2019 παραπέμπονται για να εξεταστούν σε ειδική εξεταστική τον Σεπτέμβριο
του επόμενου σχολικού έτους, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι
μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄, οι
εξετάσεις είναι γραπτές. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του
μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄, οι εξετάσεις είναι
προφορικές. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Για τους ανωτέρω μαθητές που κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν
επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 112 του ν.
4610/2019.
Ε. Μαθητές/τριες μη προσερχόμενοι σε εξετάσεις
Για τους μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος
λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, ισχύουν κατ΄ αναλογία οι διατάξεις του
άρθρου 108 του ν 4610/2019.
«Άρθρο 3
Τα ανωτέρω άρθρα ισχύουν και για την προαγωγή, απόλυση και απόρριψη των
μαθητών των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, με την επιφύλαξη της περ. β
της παρ. 2 της ενότητας Ι της υπ΄ αρ. 58167/Δ2/ 13-04-2018 απόφασης του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1371,
διόρθ. σφαλμ. Β΄ 1574), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της παρ. 3 της ενότητας
Ε της υπ΄ αρ. 58168/Δ2/13-04-2018 απόφασης «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών
Λυκείων» (Β΄ 1365), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων Αριθμ. 65386/Δ2 της 29.5/3.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
52826/Δ2/08-05-2020 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
“Προαγωγή - Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το
σχολικό έτος 2019- 2020” (Β΄ 1765)» (Β΄ 2121).
----------.----------

260. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 52840/ΓΔ4 της 8/8.5.2020 «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού
έτους 2019-2020» (Β΄ 1765)
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», β. τις διατάξεις
της περιπτ. β΄ της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», γ. του άρθρου 23 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής
απόφασης (Β΄ 2005) «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της
σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
2. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
3. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
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 (Α΄ 98).
7. 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 COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που
καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.Φ.1/Γ/187/52746/Β1/8-5-2020
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υ.ΠΑΙ.Θ.
9. Το υπ΄ αριθμ. 37 απόσπασμα πρακτικού της από 29-04-2020 επιτροπής Δημόσιας
Υγείας.
10. 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 αρ. 3 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76) και την υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 κοινή απόφαση
Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄928).
11. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη
διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την
επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για την Γ΄
Λυκείου και τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια και την Α΄ και Β΄ Λυκείου,
δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή
κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι
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ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19,
όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64) και την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/
οικ.8030/18.3.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄928),
ή σε τυχόν μεταγενέστερο της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση, ή
έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει
στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.
Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει: «το τέκνο μου
ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο
οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση
από COVID-19 ή ήδη νοσεί».
----------.----------

261. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. Φ4/53112/Δ4 της 8/8.5.2020 «Προαγωγή - απόλυση μαθητών/-τριών
ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2019-2020» (Β΄ 1766)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 117 έως 159 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».
3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Τη με αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη».
7. 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).
8. Τις διατάξεις του τεσσαρακοστού ένατου άρθρου 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).
9. Τις διατάξεις του τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
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της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90).
10. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου της με αριθ. 51888/ΓΔ4/06.05.2020 (Β΄ 1739)
υπουργικής απόφασης «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους».
11. Την υπ΄ αριθμ. Φ.1/Γ/189/52925/Β1/08-05-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
12. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη
διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Α. Προαγωγή - Παραπομπή μαθητών/μαθητριών Α΄, Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ.
1. Οι μαθητές/-τριες των Α΄ και Β΄ τάξεων προάγονται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος
(Γ.Μ.Ο.) των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα
(9,5). Ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από το μέσο όρο των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.)
της/του μαθήτριας/-τή όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται
με προσέγγιση δεκάτου. Ο Β.Ε.Ε για κάθε μάθημα προκύπτει από τον μέσο όρο (Μ.Ο.)
των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και σημειώνεται ως δεκαδικός.
2. Μαθητές/-τριες με μικρότερο Γ.Μ.Ο. παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο
τον Σεπτέμβριο 2020, πριν την έναρξη των μαθημάτων, στα μαθήματα στα οποία ο
Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
3. Στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 εξετάζονται γραπτά και
προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσής (Β.Ε.Ε.) τους είναι
μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού
βαθμού αποτελεί τον Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθήματος. Οι μαθητές/τριες προάγονται εφόσον έχουν Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και
πέντε δέκατα (9,5). Αν δεν προαχθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου 2020, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.
4. Ο τρόπος γραπτής εξέτασης των μαθημάτων στην ειδική εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου 2020 είναι σύμφωνος με εκείνον που ορίζεται στο άρθρο 128 του ν.
4610/2019.
Β. Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου - Παραπομπή μαθητών/μαθητριών Γ΄ τάξης
ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης
1. Οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης του ημερήσιου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ.:
• Απολύονται, όταν ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του
εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από το μέσο όρο των Βαθμών
Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) της/του μαθήτριας/-τή όλων των μαθημάτων πλην της
Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Ο Β.Ε.Ε για κάθε μάθημα
προκύπτει από τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και
σημειώνεται ως δεκαδικός.
• Αποκτούν πτυχίο, όταν ο Μ.Ο. των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) των
μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης, είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5)
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και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) δεν είναι
μικρότερος του οκτώ (08).
2. Οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο
ή και τα δύο, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο 2020 και
εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν. 4610/2019.
3. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων
της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν
λάβουν πτυχίο ή και τα δύο ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν. 4610/2019.
4. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες, οι οποίοι/-ες είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο
για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στην ειδική
εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου ισχύουν κατ΄ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα.
Γ. Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου - Παραπομπή μαθητών/μαθητριών Δ΄ τάξης
εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
1. Οι μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης του εσπερινού ΕΠΑ.Λ.:
• Απολύονται, όταν ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του
εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από το μέσο όρο των Βαθμών
Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) της/του μαθήτριας/-τή όλων των μαθημάτων και
εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Ο Β.Ε.Ε για κάθε μάθημα προκύπτει από τον μέσο
όρο (Μ.Ο.) των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και σημειώνεται ως
δεκαδικός.
• Αποκτούν πτυχίο, όταν ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ και
Δ΄ τάξης, που είναι ίδια με τα μαθήματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης του ημερήσιου
ΕΠΑ.Λ., είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από τα
μαθήματα αυτά ο Β.Ε.Ε. δεν είναι μικρότερος του οκτώ (08). Ο Β.Ε.Ε για καθένα από
τα μαθήματα της Δ΄ τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των προφορικών
βαθμών των δύο τετραμήνων και σημειώνεται ως δεκαδικός. Κατά τα λοιπά ισχύουν
τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του ν. 4610/2019.
2. Οι μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο
ή και τα δύο, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο 2020 και
εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατ΄ αντιστοιχία στο άρθρο 129 του ν.
4610/2019.
3. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων
της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν
λάβουν πτυχίο ή και τα δύο ισχύουν τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση γγ΄ της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου στο άρθρο 151 του ν. 4610/2019.
4. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες, οι οποίοι/-ες είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο
για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στην ειδική
εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου ισχύουν κατ΄ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα στην
προηγούμενη παράγραφο.
Δ. Μαθητές/-τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4610/2019.
1. Οι μαθητές των εξής κατηγοριών:
• Οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 καθώς και οι
μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικών ετών 2015-
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2016 και 2016-2017, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή
πτυχίου, ή και τα δύο και
• οι μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι
μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 20162017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή
πτυχίου, ή και τα δύο προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-12 Ιουνίου
2020 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 130
και 131 του ν. 4610/2019.
2. Η εξεταστέα ύλη για τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και
Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 είναι αυτή που είχε οριστεί στα
αναλυτικά προγράμματα σπουδών κατά το σχολικό έτος της φοίτησης τους. Για
τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016,
2016-2017 του ν. 4186/2013 και τους μαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
σχολικού έτους 2016-2017, 2017-2018 του ν. 4186/2013 η εξεταστέα ύλη είναι αυτή
που είχε οριστεί κατά το σχολικό έτος της φοίτησης τους στην τελευταία τάξη.
3. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ε. Μαθητές/-τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019
1. Οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης της
υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 151 του ν. 4610/2019 προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-12
Ιουνίου 2020 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Τομέα, όπως
αυτά έχουν οριστεί στο άρθρο 8 της υπ΄ αριθ. Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β΄ 1675)
υπουργικής απόφασης.
2. Η εξεταστέα ύλη για τους μαθητές/-τριες της προηγούμενης παραγράφου είναι
αυτή που ορίζεται στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 151 του ν. 4610/2019.
3. Οι μαθητές/-τριες των περιπτώσεων α΄, γ΄ και των υποπεριπτώσεων αα΄ i). και ββ΄
i). της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019
προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-12 Ιουνίου 2020 και εξετάζονται
προφορικά και γραπτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες περιπτώσεις της
παρούσας παράγραφου.
4. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΣΤ. Μαθητές/-τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 157 του ν. 4610/2019
Οι μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 των Αυτοτελών
Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017 σχολικού
έτους 2018-2019, οι οποίοι μετά την έκδοση αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής
περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 δεν έλαβαν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο
προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-12 Ιουνίου 2020 και εξετάζονται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 157 του
ν. 4610/2019. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται και
αναβαθμολογούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ζ. Μαθητές/-τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού ενάτου
της από 13.04.2020 Π.Ν.Π (ΦΕΚ 84 Α΄)
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1. Οι μαθητές των εξής κατηγοριών:
• Οι μαθητές/-τριες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 151 του ν.
4610/2019,
• οι μαθητές/-τριες ανεπαρκούς φοίτησης ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
παλαιοτέρων σχολικών ετών,
• οι απόφοιτοι Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και
• οι μαθητές οι οποίοι δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους πέραν της Β΄ τάξης εσπερινού
ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης και οι οποίοι ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 έχουν
εγγραφεί και φοιτούν στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ημερήσιου
ΕΠΑ.Λ. και έχουν καταχωρισθεί στα ηλεκτρονικά Μητρώα του Πληροφοριακού
Συστήματος του Υπουργείου και Θρησκευμάτων, προσέρχονται σε εξετάσεις που θα
διεξαχθούν από 1-12 Ιουνίου 2020 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα
μαθήματα Τομέα, όπως αυτά έχουν οριστεί στο άρθρο 8 της υπ΄ αριθ.
Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β΄ 1675) υπουργικής απόφασης.
2. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Οι μαθητές/-τριες των παραπάνω κατηγοριών απολύονται ή παραπέμπονται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο B του παρόντος άρθρου της υπουργικής
απόφασης.
Άρθρο 2
Εξαγωγή του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης κατά μάθημα
1. Για τους/τις μαθητές/-τριες των παραγραφων Α, Β, και Γ του άρθρου 1 της
παρούσας υπουργικής απόφασης, ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κατά μάθημα
είναι ο Μ.Ο. των προφορικών βαθμών των δύο (2) τετραμήνων και εκφράζεται με
προσέγγιση δεκάτου. Ειδικότερα:
• Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους, όπως ορίζονται στο
άρθρο 117 του ν. 4610/2019, ο Β.Ε.Ε. του μαθήματος (που έχει κλάδους) είναι ο Μ.Ο.
των Β.Ε.Ε. των κλάδων του.
• Για τα μικτά μαθήματα με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος:
- Ο Β.Ε.Ε. για το Θεωρητικό Μέρος είναι ο Μ.Ο. των προφορικών βαθμών των δύο
(2) τετραμήνων του Θεωρητικού Μέρους.
- Ο Β.Ε.Ε. για το Εργαστηρικό Μέρος είναι ο Μ.Ο. των προφορικών βαθμών των δύο
(2) τετραμήνων του Εργαστηριακού Μέρους.
- Ο Β.Ε.Ε. του Μικτού Μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των δύο μερών του
(θεωρητικού και εργαστηριακού).
2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος
σε ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από τον βαθμό του
μαθήματος του άλλου τετραμήνου.
3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός
μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση της/του μαθήτριας/-τή κριθεί
επαρκής, η/ο Διευθύντρια/-τής συγκροτεί υπό την προεδρία της/του τριμελή επιτροπή
από δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση
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το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄
τετραμήνου, το αργότερο, την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄
τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης, που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των
δύο εξεταστριών/-στών, αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του μαθήματος και εκφράζεται με
προσέγγιση. Σε περίπτωση που η/ο μαθήτρια/τής δεν προσέλθει αδικαιολόγητα στην
εξέταση αυτή βαθμολογείται με βαθμό «κακώς» - μηδέν (0).
4. Για τους/τις μαθητές/-τριες των παραγραφων Δ, Ε, ΣΤ και Ζ του άρθρου 1 της
παρούσας υπουργικής απόφασης, ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κατά μάθημα
είναι ο Μ.Ο. προφορικής και γραπτής εξέτασης και εκφράζεται με προσέγγιση
δεκάτου. Για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών
μαθημάτων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν. 4610/2019.
Άρθρο 3
Τρόπος αξιολόγησης και κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων»
μαθητών/-τριών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
1. Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθείσες/-ντες μαθήτριες/-τές της Α΄ τάξης προσέρχονται σε
εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-12 Ιουνίου 2020 και εξετάζονται προφορικά και
γραπτά σε όλα τα μαθήματα.
2. Για όλα τα μαθήματα, η εξεταστέα ύλη ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν.
4610/2019.
3. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, η βαθμολογία διαμορφώνεται μόνο από τα
εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν.
4. Στα μαθήματα Προσανατολισμού («Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία»,
«Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο
εργασίας», «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων») και στο μάθημα Επιλογής
«Αγωγή Υγείας» οι μαθήτριες/-τές αυτής της κατηγορίας παραδίδουν γραπτή εργασία,
σύμφωνα με οδηγίες του/της διδάσκοντος/-ουσας.
5. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το
πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή του σχολείου, για κάθε
μάθημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από τη/τον
Διευθύντρια/-ντή ή την/τον Υποδιευθύντρια/-ντή του ΕΠΑ.Λ. ως πρόεδρο και μέλη
δύο εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το
αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο
εκπαιδευτικών αντιστοιχεί με τον Προφορικό Βαθμό της/του μαθήτριας/-τή στο
εξεταζόμενο μάθημα. Ο Β.Ε.Ε. είναι ο Μ.Ο. του προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο
γραπτό βαθμό και σημειώνεται με προσέγγιση δεκάτου.
6. Σε περίπτωση που οι κατ΄ ιδίαν διδαχθείσες/-ντες μαθήτριες/-τές παραπέμπονται
στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, εξετάζονται προφορικά και γραπτά
στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα
(9,5), οπότε και προάγονται εφόσον έχουν (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και πέντε
δέκατα (9,5).
7. Το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020 ορίζεται από το Σύλλογο
Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/την Διευθυντή/-ντρια του ΕΠΑ.Λ. στους/
στις μαθητές/-τριες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξή του.
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8. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητριών/-τών αυτών βαθμολογούνται και
αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες
διατάξεις.
9. Οι εν λόγω μαθήτριες/-τές προάγονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου Α του
άρθρου 1 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του
παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο
οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄
τετραμήνου. Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθείσες/- ντες μαθήτριες/-τές προάγονται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις για τις/τους παρακολουθούσες/- ντες μαθήτριες/-τές.
Άρθρο 4
Mαθητές/-τριες μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις
Για τους μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος
σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία,
ισχύουν κατ΄ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 132 του ν 4610/2019.
Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------

262. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 53128/Δ1 τη 8/8.5.2020 «Ηλεκτρονικές εγγραφές στα
δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας» (Β΄ 1767)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 4Α του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 112), όπως η
παράγραφος αυτή προστέθηκε με την περίπτωση 2 του άρθρου τριακοστού πέμπτου
της από 1.5.2020 Πράξης 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),
β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
δ) του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών
και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
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ε) του π.δ. 40/2020
Διακυβέρνησης»,

(Α΄85)

«Οργανισμός

του

Υπουργείου

Ψηφιακής

στ) του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»
(Α΄167),
ζ) της Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902),
η) της 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),
θ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παράγραφο 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/175/50580/
Β1/4-5-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
1. Οι εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας, για το σχολικό έτος 20202021 και εφεξής, γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, την οποία υποβάλλουν οι
γονείς/κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων για το νηπιαγωγείο που ανήκουν, βάσει της
διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του
νηπιαγωγείου και εντός της προθεσμίας της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 6 του π.δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), η οποία υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών
Τεχνολογίας και Έρευνας - Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., και αποσκοπεί στην ηλεκτρονική
υποβολή και εξέταση των αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων/προνηπίων που για
πρώτη φορά θα φοιτήσουν σε δημόσιο νηπιαγωγείο γενικής παιδείας. Οι εγγραφές σε
νηπιαγωγεία ειδικής αγωγής ή σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία δεν εξυπηρετούνται μέσω της
ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Έγγραφη» και οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται για
την εγγραφή των μαθητών/τριών κατ΄ ιδίαν στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Το
σύστημα παρέχει όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα και ασφάλεια, προκειμένου η
διαδικασία να διεκπεραιώνεται σύμφωνα τις προβλέψεις του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και διαλειτουργεί με άλλα συστήματα του δημοσίου
ώστε να παρέχει ασφάλεια και ευελιξία.
3. Στη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων εγγραφής
εμπλέκονται: α) οι γονείς/ κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων που εγγράφονται για
πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο, β) οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/νες των
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δημόσιων νηπιαγωγείων γενικής παιδείας, γ) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Άρθρο 2
Υποβολή αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες
1. Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη
Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση
των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(taxisnet). Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για
τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται μετά από αίτημα των
γονέων/κηδεμόνων του νηπίου.
2. Στη συνέχεια οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει το
νήπιο/προνήπιο ανάλογα με τη διεύθυνση κατοικίας τους και συμπληρώνουν τα
στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) καθώς και τον αριθμό του κινητού
τους τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους.
Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) Τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή, και
συγκεκριμένα (α) όνομα, (β) πατρώνυμο, (γ) μητρώνυμο, (δ) ημερομηνία γέννησης. Η
ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)
διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα «Μητρώο Πολιτών» και «myschool»
και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα
στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο νηπιαγωγείο
και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων
είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το τέκνο/τα τέκνα για το/τα
οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν
περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν
μόνοι τους τα ως άνω στοιχεία του νηπίου/ προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση
κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό
ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή.
β) Τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους (οδός- αριθμός-δήμος-ταχυδρομικός
κώδικας), την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό
αποδεικτικό, όπως λογαριασμό Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.),
μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει
ρητά η διεύθυνση κατοικίας.
γ) Τα στοιχεία άλλων τέκνων που φοιτούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική
μονάδα εφόσον υπάρχουν.
δ) Αν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο προαιρετικό ολοήμερο
πρόγραμμα ή/και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής.
ε) Τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και
αποχώρηση προς και από τη σχολική μονάδα, ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση:
«Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή
προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
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Τα δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ προσκομίζονται στη σχολική μονάδα
εντός της προθεσμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/νη του
νηπιαγωγείου.
3. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από
την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)
για τα παραστατικά που απαιτείται να προσκομίσουν με επίσκεψή τους στη σχολική
μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα δικαιολογητικά που αφορούν τις
περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνονται τα
ακόλουθα:
α) η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα
ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής καθώς και
β) το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας,
γ) το βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται
ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια,
δ) γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
(Κ.Ε.Σ.Υ) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία,
εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.
4. Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη
γονική επιμέλεια του τέκνου του οποίου αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Αστικού Κώδικα.
5. Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο
κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους
για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται από
το νηπιαγωγείο στους γονείς/κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να
ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση
γίνεται αποδεκτή.
6. Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδιο για τη διαλειτουργικότητα των
επιμέρους Μητρώων των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).
7. Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της
ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η
αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο νηπιαγωγείο. Για τον σκοπό αυτό ο/η
Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική
υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει
την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.
Η είσοδος του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/νης του νηπιαγωγείου στην
ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), για
καταχώριση των αιτήσεων γίνεται μέσω της Ενιαίας Πρόσβασης σε Υπηρεσίες (Single
Sign On) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με τα στοιχεία σύνδεσης του επίσημου
λογαριασμού της σχολικής μονάδας, τον οποίο διαχειρίζεται ο/η Διευθυντής/ντρια ή
Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου. Η διαδικασία αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα
έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Μετά το πέρας του διαστήματος
αυτού, ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου πραγματοποιεί την
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καταχώριση των αιτήσεων στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και κατά την είσοδό του/της θα αυθεντικοποιείται με τη
χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(taxisnet).
Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες,
γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι
καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του
ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα
καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα.
Άρθρο 3
Εξέταση αίτησης από τον/την Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη του νηπιαγωγείου
1. Για τη διαχείριση των αιτήσεων, ο/η Διευθυντής/ ντρια ή Προϊστάμενος/νη του
νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) μέσω της Ενιαίας Πρόσβασης σε Υπηρεσίες (Single Sign
On) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με τα στοιχεία σύνδεσης του επίσημου
λογαριασμού της σχολικής μονάδας, τον οποίο διαχειρίζεται αποκλειστικά ο/η
Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου και για χρονικό διάστημα έξι
(6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού,
ο/η Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου θα αυθεντικοποιείται κατά την είσοδό του
στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» με τη χρήση των κωδικώνδιαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Ο/Η
Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου εξετάζει κάθε αίτηση χωριστά
και έχει τις εξής δυνατότητες:
α) αποδοχής της αίτησης,
β) επιστροφής της αίτησης στους γονείς/κηδεμόνες υποδεικνύοντας τις διορθώσεις
που απαιτείται να γίνουν στην αίτηση,
γ) προώθησης της αίτησης στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που
υπάγεται το νηπιαγωγείο, σε περίπτωση που διαπιστώνει προβλήματα που δεν δύναται
να αντιμετωπίσει.
2. Η αποδοχή της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του
νηπίου/προνηπίου στη σχολική μονάδα που έχει δηλωθεί. Η σχολική μονάδα φοίτησης
του νηπίου/προνηπίου καθορίζεται μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των
αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις
αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε νηπιαγωγείου.
Άρθρο 4
Διαχείριση αιτήσεων από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Το αρμόδιο τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη
Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) μέσω της Ενιαίας Πρόσβασης σε
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Υπηρεσίες (Single Sign On) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με τα στοιχεία
σύνδεσης του επίσημου λογαριασμού της Διεύθυνσης, τον οποίο διαχειρίζεται
αποκλειστικά ο/η οικείος/α Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης, και για χρονικό διάστημα
έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Μετά το πέρας του διαστήματος
αυτού, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα αυθεντικοποιείται κατά την είσοδό του στην
ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» με την χρήση των κωδικώνδιαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
2. Ο/Η οικείος/α Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
«Πρώτη Εγγραφή» παρακολουθεί την πορεία των αιτήσεων σε κάθε νηπιαγωγείο της
περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και διαχειρίζεται τις πιθανές αιτήσεις
που έχουν προωθηθεί από τους/τις Διευθυντές/ντριες ή Προϊσταμένους/νες των
νηπιαγωγείων, προβαίνοντας σε ενέργειες όπως:
α) επιστροφή της αίτησης στο ίδιο νηπιαγωγείο, το οποίο της προώθησε την αίτηση
ή
β) προώθηση της αίτησης σε άλλο νηπιαγωγείο αρμοδιότητας της ίδιας Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που
απαιτούνται προκειμένου να διορθωθούν λάθη και παραλείψεις των αιτήσεων. Για τον
σκοπό αυτό δύναται να έρχεται σε επικοινωνία, πέρα από τους/τις Διευθυντές/ντριες ή
Προϊσταμένους/νες των νηπιαγωγείων, και με τους γονείς/κηδεμόνες.
4. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών και
ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις διαδικασίες, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην περ. δ της παρ. 4 του άρ. 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανέμει τα
νήπια/προνήπια στα νηπιαγωγεία της περιοχής ευθύνης της, λαμβάνοντας υπόψη τον
αριθμό των αιτήσεων και τις διαθέσιμες θέσεις κάθε νηπιαγωγείου.
Άρθρο 5
Μετάπτωση εγγραφών στο πληροφοριακό σύστημα «myschool»
1. Μετά το πέρας των διαδικασιών των άρθρων 1 έως 4, τα στοιχεία των αιτήσεων
μεταπίπτουν μαζικά στο πληροφοριακό σύστημα «myschool». Την ευθύνη για την
μετάπτωση έχει το Τμήμα Α΄ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και
Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Αν κατά τη μετάπτωση παρατηρηθούν ασυμβατότητες με το πληροφοριακό
σύστημα «myschool», το Τμήμα Α΄ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και
Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συντονίζει, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων του και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων
και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων ή/και με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. που ως φορέας υλοποίησης έχει την αρμοδιότητα δημιουργίας
αρχείων μετάπτωσης, τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η μετάπτωση να
ολοκληρωθεί, χωρίς να αλλοιώνονται βασικά στοιχεία των εγκεκριμένων αιτήσεων.
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3. Μετά τη μετάπτωση, τα στοιχεία των αιτήσεων τηρούνται στο Π.Σ. «myschool»
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και των
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών.
Άρθρο 6
Υποστήριξη ηλεκτρονικών εγγραφών στο νηπιαγωγείο και επίλυση προβλημάτων
Για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής
υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων εγγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης, ορίζονται τρία επίπεδα υποστήριξης:
α) Το πρώτο επίπεδο υποστήριξης παρέχεται προς τους γονείς/κηδεμόνες από τον/τη
Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη του νηπιαγωγείου που ανήκουν σύμφωνα με την
διεύθυνση κατοικίας τους. Από το συγκεκριμένο επίπεδο επιλύονται απορίες και
προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση του συστήματος και το θεσμικό πλαίσιο των
εγγραφών.
β) Το δεύτερο επίπεδο υποστήριξης παρέχεται από το Τμήμα Πληροφορικής και
Νέων Τεχνολογιών της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον
Υπεύθυνο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της οικείας Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να επιλύονται απορίες και προβλήματα των
διευθυντών/ ντριών ή προϊστάμενων των νηπιαγωγείων.
γ) Το τρίτο επίπεδο υποστήριξης παρέχεται από τον φορέα υλοποίησης της
εφαρμογής, ήτοι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.
Α. Ε., προς τα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή τους Υπευθύνους Πληροφορικής και Νέων
Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να
επιλύονται προβλήματα τεχνικής φύσης.
Κάθε επίπεδο υποστήριξης εξαντλεί τα περιθώρια που διαθέτει για την επίλυση
προβλημάτων πριν την ενεργοποίηση του αμέσως επόμενου επιπέδου. Για λόγους
ευελιξίας και διασφάλισης ολοκλήρωσης της διαδικασίας, η Διεύθυνση Σπουδών,
Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων συντονίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τις
απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση προβλημάτων.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------

263. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ.
2500/6 της 7/8.5.2020 «Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία “Ταμείο Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων COVID-19”» (Β΄ 1768)
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Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα” που κυρώθηκε για 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 σύμφωνα με την οποία «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) 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» (Α΄ 265), και ειδικότερα
τα άρθρα 28, 51 και 57, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147) και ειδικότερα το
άρθρο 12, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
8. Την με αριθμ. πρωτ. 80261/01.08.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Μετακλητής Ειδικής Γραμματέως
Διαρθρωτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
(Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 511).
9. Την υπ΄ αριθμ. 47/18.07.2019 (Β΄3100) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.
10. Την με αριθμ. 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (Β΄ 64) 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 αριθμ. 1121/408Δ/ Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής
υπουργικής απόφασης»” (Β΄ 1248).
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
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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) αριθμ. 1083/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.
12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 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) αριθμ. 1080/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.
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) αριθμ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013,
(ΕΕ) αριθμ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθμ.
223/2014, (ΕΕ) αριθμ. 283/2014 και της απόφασης αριθμ. 541/2014/ΕΕ και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθμ. 966/2012.
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου
2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθμ.
1303/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 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) αριθμ. 480/2014 και ειδικότερα το
Τμήμα ΙΙ «Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής», όπως τροποποιήθηκε με τον Κατ΄
εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2019/886.
16. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 821/2014 της Επιτροπής, της 28ης
Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
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) αριθμ. 2019/255.
17. Το έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη για το άρθρο 37 παρ. 7, 8, 9 του
ΚΚΔ – Συνδυασμός στήριξης από ΧΜ με άλλη μορφή στήριξης, EGESIF_15_001202, 10/08/2015.
18. Το έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής για τα κράτη μέλη σχετικά με την
επιλογή φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (2016/C 276/01).
19. Το έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τα μέσα
χρηματοοικονομικής τεχνικής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών
Ταμείων (ΕΔΕΤ) κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (SWD(2017) 156 final,
02/05/2017).
20. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 2014/C 19/04 σχετικά με τις κρατικές
ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού
κινδύνου.
21. Την ανακοίνωση της Επιτροπής αριθμ. 2020/C 91 I/01 σχετικά με το Προσωρινό
Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία
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κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε
με την Ανακοίνωση αριθμ. C (2020) 2215 final /3.4.2020 και ισχύει.
22. Την υπ΄ αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 υπουργική απόφαση
«Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521 Β΄)
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 Β΄) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 20142020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β΄ 5968) όπως εκάστοτε ισχύει.
23. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης
(Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014 – 2020, αρ. απόφασης C(2014)
3542 final/23.05.2014.
24. Την αριθμ. 177229/15.12.2014 κοινή υπουργική απόφαση για την έγκριση της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020»
(ΑΔΑ: 7ΠΧΒ0- 2ΥΜ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
25. Την αριθμ. C(2014) 10162/18-12-2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014- 2020 (CCI
2014GR16M2OP001, όπως ισχύει.
26. Το έγγραφο Εξειδίκευσης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», όπως εγκρίνεται κάθε φορά από
την Επιτροπή Παρακολούθησης και ισχύει (απόφαση Επιτροπής Παρακολούθησης
47ης Γραπτής Διαδικασίας όπως ισχύει).
27. Την αριθμ. 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).
28. Το Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου για χρηματοδοτικά μέσα της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (Έκδοση: 2η, 27/11/2019) όπως εκάστοτε
ισχύει.
29. Την υπ΄ αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β΄/ 28.12.2015) κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
– ΠΔΕ» (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης
46274/26.09.2014 (Β΄ 2573) όπως εκάστοτε ισχύει.
30. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ)
αριθμ. 1301/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 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, Παράγραφος 1, σημείο 10, σύμφωνα με το οποίο «Κατά
παρέκκλιση από το άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), δεν απαιτείται επανεξέταση ή
επικαιροποίηση των εκ των προτέρων αξιολογήσεων αν είναι αναγκαίο να γίνουν
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αλλαγές στα χρηματοδοτικά μέσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της
επιδημικής έκρηξης της COVID-19».
31. Το υπ΄ αριθμ. SA.56857 (2020/N) εγκεκριμένο Καθεστώς της ΕΕ (Ανακοίνωση
C(2020) 2222 final/3.4.2020) όπως εκάστοτε ισχύει.
32. 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, όπως εκάστοτε ισχύει.
33. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 1.250.000.000 ευρώ
(ενός δισεκατομμυρίου, διακοσίων πενήντα εκατομμύριων ευρώ) η οποία βαρύνει το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
αποφασίζει:
Άρθρο 1
Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ Επιχειρήσεων
COVID-19»
1. Συστήνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 37 και 38 του Κανονισμού
(ΕΕ) 1303/2013 και στο άρθρο 51 του ν. 4314/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν, Ταμείο
Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ Επιχειρήσεων COVID19», εφεξής Ταμείο, ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ, εφεξής ΕΑΤ.
2. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια
της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (2020/C 91 I/01), στο πλαίσιο της
κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων
προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων που
προκύπτουν λόγω του κλυδωνισμού από την αναστολή για απροσδιόριστο χρονικό
διάστημα της δραστηριότητάς τους, την πτώση εσόδων τους, την διαταραχή των
αλυσίδων εφοδιασμού και την μείωση της καταναλωτικής ζήτησης συνεπεία της
επιδημικής έκρηξης του COVID-19. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΣΠΑ 2014-2020 και
ειδικότερα το ΕΠΑνΕΚ καλείται να συνδράμει με τους διαθέσιμους πόρους του τις
εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ειδικότερα, μέσω του Ταμείου
χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων
εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου νέων δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με ανώτατο όριο, σε
συνεργασία με επιλεγμένους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (εφεξής Οργανισμοί)
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Τα χρηματοδοτικά μέσα
σχεδιάζονται ειδικά για το σκοπό της στήριξης της οικονομίας κατά τη διάρκεια της
κοινωνικοοικονομικής κρίσης που δημιουργείται από την επιδημική έκρηξη του
COVID-19.
3. Οι στόχοι αυτοί συμβαδίζουν με τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 01 και
01Σ του ΕΠΑνΕΚ.
4. Το Ταμείο δύναται, για την επίτευξη των στόχων του, να επενδύσει σε
χρηματοδοτικά μέσα εγγυήσεων στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται από τους
Οργανισμούς στους τελικούς αποδέκτες εγγυημένα νέα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης.
Για τον σχεδιασμό των κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων λαμβάνεται υπόψη η εκ
των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante assessment) όπως επικαιροποιείται και ισχύει, η
οποία καταδεικνύει την ανεπάρκεια της αγοράς στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα, αλλά κυρίως ο σχεδιασμός διαμορφώνεται στη βάση των τρεχουσών
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συνθηκών ανωτέρας βίας λόγω της επιδημικής έκρηξης του COVID-19, που απαιτούν
την εφαρμογή έκτακτων μέτρων, όπως αυτά περιγράφονται στην Πρωτοβουλία
Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (Coronavirus Response Investment
Initiative (CRII)).
5. Κατά τον σχεδιασμό του Χρηματοδοτικού Μέσου διασφαλίζεται η τήρηση των
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και ειδικότερα, και κατά περίπτωση, η
συμβατότητα με τα οριζόμενα στις Ανακοινώσεις της Επιτροπής αριθμ. 2020/C 91 I/01
και C(2020) 2215 final/3.4.2020 σχετικά με το 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 εκάστοτε ισχύει. Επίσης, λαμβάνεται
υπόψη το υπ΄ αριθμ. SA.56857 (2020/N) εγκεκριμένο Καθεστώς της ΕΕ (Ανακοίνωση
C(2020) 2222 final/3.4.2020) όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Πόροι του Ταμείου
«1. Οι πόροι του Ταμείου ανέρχονται στα δύο δισεκατομμύρια διακόσια πενήντα
εκατομμύρια (2.250.000.000,00) ευρώ εκ των οποίων τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ
αφορούν στην παροχή εγγυήσεων και καλύπτονται με την χρηματοδοτική συνεισφορά
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 38, παρ. 1(β), παρ. 2 και παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1303/2013, και
τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στο ύψος της επιδοτούμενης
προμήθειας εγγυοδοσίας η οποία δεν απαιτεί αντίστοιχη συνεισφορά πόρων.»
Η παρ.1, που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ.
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 4813/Β1/1070 της 8/9.9.2020 «1η
Τροποποίηση απόφασης υπ’ αρ. 2500/6/ 07.05.2020 (Β’ 1768) και τίτλο: Σύσταση
Ταμείου με την επωνυμία “Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων που πλήττονται από
την πανδημία COVID-19”» (B΄ 3800), αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την
παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ.
784/B2/47 της 4/4.2.2021 «2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2500/6/07.05.2020
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σύσταση Ταμείου με την
επωνυμία “Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19” (Β’ 1768)» (Β’ 424).
Με την δε παρ. 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Οι λοιποί όροι της υπ’ αρ.
2500/6/07.05.2020 (Β’ 1768) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων παραμένουν ως έχουν.».
2. Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και
συνεισφέρονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Οι πόροι συνεισφέρονται δυνάμει
σχετικής απόφασης ένταξης της πράξης «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων COVID-19» στο ΕΠΑνΕΚ και επί τη βάσει Συμφωνίας
Χρηματοδότησης του άρθρου 38, παρ.7 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013.
«3. Οι πόροι του Ταμείου κατανέμονται, ενδεικτικά, στις κατηγορίες Περιφερειών
της χώρας ως εξής:
Κατηγορία Περιφερειών

Αρχική Κατανομή Πόρων
(Δημόσια Δαπάνη)
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Στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)
Στις περιφέρειες μετάβασης (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια
Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)
Στις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Αττική)
Στις περιφέρειες μετάβασης (Στερεά Ελλάδα)
Στις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο)

1.237.500.000
315.000.000
540.000.000
90.000.000
67.500.000
2.250.000.000

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, διαφοροποιήσεις στις ανάγκες στήριξης της οικονομίας και
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου.
Κατά την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων, και λαμβάνοντας υπόψη
τις ανάγκες χρηματοδότησης των τελικών αποδεκτών και το στόχο επίτευξης της
μέγιστης δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων πόρων, στο Ταμείο δύναται να
επενδυθούν πόροι από άλλες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (ιδιωτικές,
ευρωπαϊκές, εθνικές κ.α.). Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση των πόρων του ΕΠΑνΕΚ
προϋποθέτει την υιοθέτηση στήριξης δράσεων και τελικών αποδεκτών που είναι
συνεπείς με τους στόχους του ΕΠ.»
Η παρ. 3, που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ.
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 4813/Β1/1070 της 8/9.9.2020 «1η
Τροποποίηση απόφασης υπ’ αρ. 2500/6/ 07.05.2020 (Β’ 1768) και τίτλο: Σύσταση
Ταμείου με την επωνυμία “Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων που πλήττονται από
την πανδημία COVID-19”» (B΄ 3800), αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την
παρ. 2 του άρθρου μόνου της απ. Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ.
784/B2/47 της 4/4.2.2021 «2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2500/6/07.05.2020
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σύσταση Ταμείου με την
επωνυμία “Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19” (Β’ 1768)» (Β’ 424).
Με την δε παρ. 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Οι λοιποί όροι της υπ’ αρ.
2500/6/07.05.2020 (Β’ 1768) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων παραμένουν ως έχουν.».
4. Το ανωτέρω ποσό, πιστώνεται τμηματικά σε έντοκο τραπεζικό καταπιστευματικό
λογαριασμό είτε της Τράπεζας της Ελλάδος είτε άλλου επιλεγμένου
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, επ΄ ονόματι της ΕΑΤ και για λογαριασμό της
Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΑνΕΚ (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας.
5. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων
καθορίζονται από τα άρθρα 43-45 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 και εξειδικεύονται
κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις τους στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της
παρούσας απόφασης. Στην ίδια συμφωνία καθορίζεται η Πολιτική Εξόδου και οι
Κανόνες Εκκαθάρισης του Ταμείου.
Άρθρο 3
Ανάθεση καθηκόντων εφαρμογής του Ταμείου
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1. Η ΕΑΤ αναλαμβάνει εκτελεστικά καθήκοντα φορέα εφαρμογής του Ταμείου με
απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 4, σημείο β (iii) του Κανονισμού
1303/2013, λαμβάνοντας υπόψη ότι καλύπτει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του Καν. 480/2014. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Κανονισμού 1303/2013, η ΕΑΤ είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος της σχετικής πράξης
του άρθρου 2, παρ.2 της παρούσης.
2. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως φορέας
εφαρμογής του Ταμείου, τηρεί τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ. 4 και 5 του
Κανονισμού 1303/2013 και συμπεριλαμβάνει τις εν λόγω προϋποθέσεις στις
συμβάσεις της με τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς. Επίσης, διασφαλίζει την
τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της
αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.
3. Η ΕΑΤ, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, λειτουργεί επίσης ως πάροχος
εγγυήσεων και Ενδιάμεσος Χρηματοδοτικός Οργανισμός (ΕΧΟ). Συμβάλλεται με
επιλεγμένους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς με σκοπό την υλοποίηση των
χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου και διασφαλίζει, υπό την ευθύνη της, ότι αυτοί
πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 και στο άρθρο 209
παράγραφος 2 του δημοσιονομικού Κανονισμού ΕΕ 1046/2018 (ΕΕ, Ευρατόμ). Οι
ανωτέρω Οργανισμοί επιλέγονται με ανοικτές, διαφανείς, αναλογικές και χωρίς
διακρίσεις διαδικασίες, με την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.
4. Η ΕΑΤ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα εκτελεστικά καθήκοντα που της
ανατίθενται με την παρούσα σε οιονδήποτε τρίτο, ούτε να υποκατασταθεί κατά την
άσκηση αυτών από οιονδήποτε τρίτο.
5. Η ΕΑΤ στο πλαίσιο υλοποίησης των καθηκόντων αυτών, αναλαμβάνει τις
υποχρεώσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 6 και άρθρο 7 (3) του Κανονισμού (ΕΕ)
480/2014, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στη Συμφωνία χρηματοδότησης του άρθρου
8 της παρούσας.
6. Η ΕΑΤ, σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχων/επαληθεύσεων διαπιστωθεί
παρατυπία, μεριμνά για την εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων ή ανακτήσεων
των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών είτε σε επίπεδο
Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, είτε και σε επίπεδο τελικού αποδέκτη, ανάλογα με
τα προβλεπόμενα στον Καν. 480/2014 και στη συμφωνία χρηματοδότησης, και
ενημερώνει την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για τα σχετικά ευρήματα.
7. Η ΕΑΤ διασφαλίζει ότι δεν μπορεί να προβληθεί έναντι της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ από
οιονδήποτε καμία απαίτηση πέραν του ποσού που έχει δεσμευτεί απ΄ αυτήν στο
Χρηματοδοτικό Μέσο.
8. Η ΕΑΤ κατά την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων υποχρεούται στην
εφαρμογή των σχετικών προβλέψεων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για
Χρηματοδοτικά Μέσα (ΣΔΕ ΧΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος
1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), στο
πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής των καθηκόντων διαχείρισης που αναθέτει
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στην ΕΑΤ, συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την πορεία υλοποίησης του Ταμείου
και την άσκηση των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων της ΕΑΤ, σύμφωνα με το εφαρμοστέο
δίκαιο, έχοντας την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
2. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το ΣΔΕ ΧΜ ΕΣΠΑ 2014 –
2020 διαδικασίες.
3. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων
(EYKE) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε όλα τα στάδια εφαρμογής των
χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου προς διασφάλιση της συμβατότητας με το
κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
Άρθρο 5
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες Επενδυτικής Επιτροπής
1. Για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και τον συντονισμό της
υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου και για την επίτευξη των στόχων
του Ταμείου, συστήνεται Επενδυτική Επιτροπή.
2. H Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και αποτελείται από 3 τακτικά μέλη ως ακολούθως:
α) Τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ως Πρόεδρο,
β) την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ,
γ) εκπρόσωπο του Γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Στην ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, τα οποία
προτείνονται από τα μέλη.
Η θητεία των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής και των αναπληρωτών τους είναι
τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης.
Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής συμμετέχουν έως δύο εκπρόσωποι της
ΕΑΤ ως εισηγητές και παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Επίσης, δύναται να συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου:
• ένα στέλεχος από κάθε μια εκ των Γραμματειών που συμμετέχουν στη σύνθεση της
Επενδυτικής Επιτροπής
• ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών τραπεζών
• ένα στέλεχος της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
• ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων
Τη γραμματεία της Επενδυτικής Επιτροπής αναλαμβάνει η ΕΑΤ, με αρμοδιότητες
καθορισμένες στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.
3. Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής
καθορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσης.
Άρθρο 6
Αμοιβές και δαπάνες διαχείρισης
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1. Για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του Ταμείου, θα
καταβληθούν στην ΕΑΤ αμοιβές διαχείρισης, οι οποίες εξαρτώνται από τις επιδόσεις
και τα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Κανονισμού 480/2014,
ενώ η μέθοδος υπολογισμού αυτών περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης
του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.
2. Η πληρωμή των αμοιβών διαχείρισης της ΕΑΤ γίνεται από το κεφάλαιο του
Ταμείου σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην Συμφωνία Χρηματοδότησης
του άρθρου 8 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση οι αμοιβές διαχείρισης δεν ξεπερνούν
τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 13 του Καν. 480/2014.
3. Λοιπές δαπάνες που αφορούν στη λειτουργία του Ταμείου και δεν
συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή της ΕΑΤ, καταβάλλονται με τις διαδικασίες που
ορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας.
4. Η ΕΑΤ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και
θέτει στην διάθεση των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών οργάνων, όποτε ζητηθούν.
Άρθρο 7
Χρηματοδοτικά Μέσα και Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
1. Η ΕΑΤ, στη βάση της επενδυτικής στρατηγικής του Ταμείου όπως αυτή
περιγράφεται στην Συμφωνία Χρηματοδότησης, ενημερώνει την Επενδυτική Επιτροπή
αναφορικά με τα χρηματοδοτικά μέσα που θα περιληφθούν στο Ταμείο.
2. Η επιλογή των χρηματοδοτικών μέσων και η εξειδίκευση αυτών σε συγκεκριμένα
χρηματοδοτικά προϊόντα προς τους τελικούς αποδέκτες, υλοποιείται λαμβάνοντας
υπόψη τους στόχους του Ταμείου όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας
και ιδίως στις παραγράφους 2 και 4 αυτού.
3. Οι Φορείς που θα συμμετέχουν στα χρηματοδοτικά μέσα (Χρηματοπιστωτικοί
Οργανισμοί) ως φορείς υλοποίησης, θα επιλεγούν βάσει ανοικτών, διαφανών,
αναλογικών και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με την αποφυγή σύγκρουσης
συμφερόντων, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 7, παρ. 1 και 2 του Κανονισμού
480/2014 και με την επιφύλαξη εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών
ενισχύσεων, και θα παρέχουν, βάσει σύμβασης, συγκεκριμένα χρηματοδοτικά
προϊόντα στους τελικούς αποδέκτες.
4. Η ΕΑΤ δύναται να προτείνει στην Επενδυτική Επιτροπή τροποποιήσεις στην
πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους ανωτέρω Οργανισμούς οι οποίοι θα υλοποιήσουν
τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα. Επιπλέον εισηγείται προς την Επενδυτική
Επιτροπή τον Πίνακα επιλογής των Οργανισμών. Η έγκριση των τροποποιήσεων της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς
καθώς και η έγκριση του Πίνακα επιλογής αυτών δίνονται από την Επενδυτική
Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης του
άρθρου 8 της παρούσας. Οι επιλεγέντες Οργανισμοί θα κληθούν να συνάψουν
Επιχειρησιακή Συμφωνία με την ΕΑΤ για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων,
σχέδιο της οποίας παρατίθεται στην Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8.
5. Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις αναφορών προόδου όπως αυτές προσδιορίζονται στις αντίστοιχες
επιχειρησιακές συμφωνίες.
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6. Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί υποχρεούνται να αποδέχονται όλες τις
επαληθεύσεις και ελέγχους που προβλέπονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης υπό
τους ορισμούς του άρθρου 9, παρ. 3 του Κανονισμού 480/2014 ή/και στο
εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των χρηματοδοτικών μέσων, καθώς
και από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
να παρέχουν σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.
Άρθρο 8
Συμφωνία Χρηματοδότησης
1. Όπως ορίζεται στο άρθρο 38, παρ.7 του Κανονισμού 1303/2013, συνάπτεται
Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
του οργανισμού που διαχειρίζεται το Ταμείο, ήτοι της ΕΑΤ.
2. Η Συμφωνία Χρηματοδότησης περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις των
συνεισφορών στο Ταμείο και περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα στοιχεία που
περιγράφονται στο Παράρτημα IV του Κανονισμού 1303/2013 καθώς επίσης και την
διαδικασία λύσης της συμφωνίας.
3. Αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας Χρηματοδότησης αποτελούν τόσο η
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς,
η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, όσο και το σχέδιο της Επιχειρησιακής Συμφωνίας
που θα υπογραφεί με τους επιλεγέντες Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.
Άρθρο 9
Διάθεση πιστώσεων από ΠΔΕ στο Ταμείο
1. Η χρηματοδότηση της πράξης, μετά τη σχετική απόφαση ένταξης της πράξης στο
ΕΠΑνΕΚ και την εγγραφή αυτής στο ΠΔΕ και μετά την υπογραφή της προβλεπόμενης
από το άρθρο 8 της παρούσης Συμφωνίας Χρηματοδότησης, θα γίνεται τμηματικά με
μεταφορά των πιστώσεων στο λογαριασμό που θα ανοιχθεί για το συγκεκριμένο
Ταμείο στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε σε άλλο επιλεγμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
2. Η μεταφορά των πιστώσεων θα γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, μετά από
εντολή της αρμόδιας για την εκτέλεση της ΣΑ Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
& Επενδύσεων κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857) περί
ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών ΠΔΕ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
3. Η διαδικασία της σταδιακής μεταφοράς των πιστώσεων στο Ταμείο ορίζεται στη
Συμφωνία Χρηματοδότησης.
4. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η εμφάνιση των αντίστοιχων δαπανών
στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται έναντι των ακόλουθων
δικαιολογητικών:
α) Της απόφασης χρηματοδότησης της οικείας ΣΑ της Διεύθυνσης Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς την Τράπεζα της
Ελλάδος στην οποία περιλαμβάνεται και η σχετική πράξη του άρθρου 2 της παρούσης.
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β) Αντιγράφου του δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της
ανωτέρω υπό (α) απόφασης.
γ) Αντιγράφου της εντολής πληρωμής της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
δ) Αντιγράφου της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής (EPS) για τη μεταφορά της εν
λόγω χρηματοδότησης στο λογαριασμό του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που
προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 10
Διαδρομή ελέγχου
1. Η ΕΑΤ θα τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης για τους
πόρους του Ταμείου του άρθρου 1 της παρούσας, όπως ορίζεται στο άρθρο 38, παρ. 6
του Κανονισμού (ΕΕ)1303/2013.
2. Οι Οργανισμοί οι οποίοι θα υλοποιούν χρηματοδοτικά μέσα βάσει σύμβασης,
οφείλουν να τηρούν επίσης ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης, ο
οποίος θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για την παρακολούθηση και διαχείριση
των πόρων που συνεισφέρουν, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
3. Οι φορείς εφαρμογής των χρηματοδοτικών μέσων (ΕΑΤ και Οργανισμοί) οφείλουν
να τηρούν όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες που αφορούν στα
Χρηματοδοτικά Μέσα του Ταμείου και ό,τι άλλο ορίζεται στο άρθρο 9, παρ.1 (δ) και
(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού
1303/2013, περί διαθεσιμότητας των εγγράφων και υπό την επιφύλαξη εφαρμογής των
κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις, καθώς και να θέτουν αυτά στη διάθεση των
ελεγκτικών οργάνων.
4. Οι Οργανισμοί και οι Τελικοί Αποδέκτες θα διατηρούν τα αρχεία της επένδυσης ή
άλλης οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε από το χρηματοδοτικό μέσο για χρονικό
διάστημα όπως προσδιορίζουν οι Κανονισμοί των ΕΔΕΤ και των Κρατικών
Ενισχύσεων, βάσει των οποίων δόθηκε η ενίσχυση.
5. Η ΕΑΤ και οι Οργανισμοί δεν επιβάλλουν στους τελικούς αποδέκτες απαιτήσεις
τήρησης αρχείων πλέον των όσων είναι απαραίτητες για να τους διευκολύνουν στο να
εκπληρώνουν την υποχρέωση της διασφάλισης της διαθεσιμότητας των εγγράφων.
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------

264. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 28304 της
7/9.5.2020 «Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του
Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ από ελεγκτή ιατρό» (Β΄ 1774)
Έχοντας υπόψη:
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1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) «Κύρωση της από
20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 35 του
ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α΄148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»,
όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Tη με αριθ. πρωτ. 422 απόφαση της 653ης/27.03.2020 συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ καθώς και το από 04.05.2020 μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.
8. Τη με αριθ. Β1α,Β2β/οικ.28693/07.05.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε΄ του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία με την παρούσα
απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ ούτε σε
βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου
αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ - Κ.Υ.Α. με αριθ.
πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018, Β΄ 4898), όπως ισχύει, έως την 30η Ιουνίου 2020.
----------.----------

265. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499 της 7/9.5.2020
«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11-03-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται
κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19.» (Β΄ 1775)
Για την περαιτέρω παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
για τις επιχειρήσεις και εργοδότες για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση
προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των
αρνητικών
συνεπειών
του
κορωνοϊού
COVID-19,
βλ.
την
Δ.15/Δ’/οικ.37618/1492/2020 (Β’ 4253), κατωτ. αριθ. 768.
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο 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).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26-03-2020 (Β΄ 1044) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13937/337/06-04-2020
(Β΄ 1384) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
7. Την αριθμ. Α.1053/20-3-2020 (Β΄ 949) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθ. 2 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (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 τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 1062/24-03-2020 (Β΄
1043) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
8. Την αριθμ. Α.1054/20-03-2020 (Β΄ 950) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 ΠΝΠ
(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 τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 1063/24-03-2020 (Β΄
1043) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
9. Το αριθμ. οικ. 16641/944/28-04-2020 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).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται απώλεια
εσόδων ή δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2020 ή του
προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ έτους 2020, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
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Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός
Απριλίου 2020
1. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, οι τρέχουσες
ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020, για το διάστημα έως
την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων
εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 2003-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και ισχύει, απαιτητών έως 31-05-2020, και έως 1005-2020 σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού υπαγόμενου στην ασφάλιση του
πρώην ΝΑΤ, δύναται να καταβληθούν έως 30-11-2020, και έως 10-11-2020 για το
πρώην ΝΑΤ, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων
προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
2. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη,
όπου αυτή προβλέπεται, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης,
υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και
οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e- ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με
εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.
3. Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, υποβάλλουν για το
προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ή την
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών), μηνός Απριλίου 2020,
εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης
υποβολής της ΑΠΔ ή της ΑΠΔ Ναυτικών, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες
προσαυξήσεις. Οι περιλαμβανόμενες στις ως άνω ΑΠΔ και ΑΠΔ Ναυτικών,
ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των
επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της
υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των
προβλεπόμενων στην παρ. 1 προθεσμιών.
Άρθρο 2
Δικαίωμα υπαγωγής
Στις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που:
α) Απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ
περιτροπής απασχόληση,
«β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020, ή των οποίων τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 κωδικού δευτερεύουσας
δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα
έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.».
Η περ. β) αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών
–
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων
Αριθμ.
Δ.15/Δ΄/οικ.18045/576 της 25/28.5.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/ 07.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1775)» (Β΄ 2029).
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Άρθρο 3
Απώλεια ευεργετημάτων
Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 2 της
παρούσας, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους
και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που μετά την
ολοκλήρωση του μέτρου, οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο
αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής του άρθρου 1 της παρούσας παύει
αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την
ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ο Πίνακας προστέθηκε στο τέλος της παρούσας απ. με την παρ. 2 της απ.
Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ.
Δ.15/Δ΄/οικ.18045/576 της 25/28.5.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/ 07.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1775)» (Β΄ 2029).
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 και διάφορων ακατέργαστων
προβιών και δερμάτων

01.63.10.12

Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο
λογαριασμό)

01.63.10.13

Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για
λογαριασμό τρίτων)

03.11

Θαλάσσια αλιεία

03.12

Αλιεία γλυκών υδάτων

03.21

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

03.22

Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

10.39.23

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

Παραγωγή παγωτών

10.71

Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.82

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.83

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.85

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

11.01

Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

11.02

Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.03

Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

11.04

Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

11.05

Ζυθοποιία

13.10

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

13.20

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.30

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

13.91

Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

13.92

Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

13.93

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.94

Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

13.95

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

13.96

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
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17.12

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.21

Κατασκευή
κυματοειδούς
χαρτιού
και
εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι

17.22.13

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

17.23

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

17.29

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18.11

Εκτύπωση εφημερίδων

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 θεραπευτικής χρήσης

27.40

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

30.92

Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων

31.01

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

31.02

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.03

Κατασκευή στρωμάτων

31.09

Κατασκευή άλλων επίπλων

32.12

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.13

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

32.20

Κατασκευή μουσικών οργάνων

32.30

Κατασκευή αθλητικών ειδών
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χαρτονιού

και

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

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 εργοτάξιου

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
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45.40

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

46.11.12

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών
και φυτών

46.11.19.02

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

46.11.19.26

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών
ινών

46.14

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων,
βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών

46.15

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών
οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας

46.16

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων,
ενδυμάτων,
γουναρικών,
υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων

46.17.11.24

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και
καφέ

46.17.11.25

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που
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
371

μεσολαβούν

στην

πώληση

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

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, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.24

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.25

Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.29

Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.43

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα
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περιφερειακού

47.51

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.52

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.53

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου
σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής
χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.63

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.74

Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών
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, υγραέριου, 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
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49.20

Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.31

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.32

Εκμετάλλευση ταξί

49.39

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

49.41

Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.42

Υπηρεσίες μετακόμισης

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.20

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.40

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21

Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24

Διακίνηση φορτίων

52.29

Άλλες 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
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59.11

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.12

Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13

Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

59.20

Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60.10

Ραδιοφωνικές εκπομπές

60.20

Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών

61.90

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 (web portals)

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
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72.19

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη
μηχανική

72.20

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές
επιστήμες

73.11

Διαφημιστικά γραφεία

73.12

Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

73.20

Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις

74.10

Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

74.20

Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30

Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

74.90

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
π.δ.κ.α.

75.00

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77.11

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων
οχημάτων

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

υπηρεσιών
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80.20

Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας

80.30

Δραστηριότητες έρευνας

81.10

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

81.21

Γενικός καθαρισμός κτιρίων

81.22

Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
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
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κτιρίων και

βιομηχανικού

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

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 (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.

κοινωνικής
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μέριμνας

χωρίς

παροχή

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

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 Online Media) 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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266. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500 της 7/9.5.2020 «Καθορισμός
λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20-03-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται
κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Β΄ 1775)
Έχοντας υπόψη:
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), και με
το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και ισχύει.
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».
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 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. Α.1053/20-03-2020 (Β΄ 949) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του αρ. 2 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (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 τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 1062/24-03-2020 (Β΄
1043) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
7. Την αριθμ. Α.1054/20-03-2020 (Β΄ 950) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 ΠΝΠ
(55 Α), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 1063/24-03-2020 (Β΄
1043) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
8. Το αριθμ. 17064/962/30-04-2020 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)
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9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον
επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ,
έτους 2020, καθώς η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών περιόδου Απριλίου 2020 προκαλεί απώλεια εσόδων στον προϋπολογισμό
του τρέχοντος έτους, ύψους είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (24.000.000 €), τα
οποία θα εισπραχθούν τον Ιανουάριο του 2021, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου
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 Απριλίου 2020, απαιτητών έως 31-05-2020, 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
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.1074/2-4-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄1159), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Α.1085/13.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών (Β΄ 1388)-, 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.
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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».
Οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δ. 15/Δ΄/οικ. 18271/585 της 3/15.6.2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 16486/500/ 7-5-2020 υπουργικής
απόφασης (Β' 1775)» (Β΄ 2332).
3. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 απασχολούνται παράλληλα 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 Απριλίου 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
Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων
προβιών και δερμάτων

01.63.10.12

Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο
λογαριασμό)

01.63.10.13

Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για
λογαριασμό τρίτων)

03.11

Θαλάσσια αλιεία

03.12

Αλιεία γλυκών υδάτων

03.21

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

03.22

Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

382

10.39.23

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

10.52

Παραγωγή παγωτών

10.71

Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.82

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.83

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.85

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

11.01

Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

11.02

Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.03

Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

11.04

Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

11.05

Ζυθοποιία

13.10

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

13.20

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.30

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

13.91

Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

13.92

Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

13.93

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.94

Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

13.95

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

13.96

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
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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
εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι

17.22.13

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

17.23

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

17.29

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18.11

Εκτύπωση εφημερίδων

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 πδκα

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
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χαρτονιού

και

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 πδκα

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

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 εργοτάξιου

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
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45.32

Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε
εξειδικευμένα καταστήματα

45.40

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

46.11.12

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών
και φυτών

46.11.19.02

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

46.11.19.26

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών
ινών

46.14

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων,
βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών

46.15

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών
οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας

46.16

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων,
ενδυμάτων,
γουναρικών,
υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων

46.17.11.24

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και
καφέ

46.17.11.25

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που
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
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μεσολαβούν

στην

πώληση

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

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, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.24

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.25

Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.29

Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
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περιφερειακού

47.42

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.43

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.51

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.52

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.53

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου
σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής
χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.63

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.74

Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών
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, υγραέριου, 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
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σε

47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή
αγορών

49.10

Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.20

Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.31

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.32

Εκμετάλλευση ταξί

49.39

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

49.41

Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.42

Υπηρεσίες μετακόμισης

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.20

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.40

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21

Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24

Διακίνηση φορτίων

52.29

Άλλες 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
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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 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, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες

63.12

Δικτυακές πύλες (webportals)

63.91

Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

63.99

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα

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
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72.11

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72.19

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη
μηχανική

72.20

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές
επιστήμες

73.11

Διαφημιστικά γραφεία

73.12

Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

73.20

Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις

74.10

Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

74.20

Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30

Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

74.90

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
π.δ.κ.α.

75.00

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77.11

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων
οχημάτων

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 πδκα

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

Άλλες δραστηριότητες
δραστηριότητες

80.10

Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

υπηρεσιών
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κρατήσεων
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συναφείς

80.20

Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας

80.30

Δραστηριότητες έρευνας

81.10

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

81.21

Γενικός καθαρισμός κτιρίων

81.22

Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
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
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βιομηχανικού

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

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 πδκα

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 (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

κοινωνικής
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χωρίς

παροχή

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

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»

Ο άνω Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας προστέθηκε, στο τέλος της
παρούσας υ.α., με την παρ. 2 της απ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Δ. 15/Δ΄/οικ. 18271/585 της 3/15.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ.
15/Δ΄/οικ. 16486/500/ 7-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1775)» (Β΄ 2332).
----------.----------
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268. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29110
της 9/10.5.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και
17.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1776)
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 διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192),
δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄
7),
η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151),
ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ια. της υπ΄ αρ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100),
ιβ. της υπ΄ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
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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. 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).
4. 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.
5. Την από 9.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.29106/9.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και
17.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό
του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων
σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:
1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από: α) είδη
ψιλικών (ΚΑΔ 47.19.10.01) και περιπτέρων (ΚΑΔ 47.19.10.02), β) υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.λπ.) και γ)
των επιχειρήσεων (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά
είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου,
εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.) (ΚΑΔ 4719).
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2. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής
λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).
3. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα
οχήματα (ΚΑΔ 5530).
4. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με
εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service
κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν
επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610).
5. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).
6. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ,
καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που
αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε
πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση
τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630).
7. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914).
8. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7729).
9. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230), συναυλιών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (ΚΑΔ 9321 και 9329).
10. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004).
11. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).
12. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).
13. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών (ΚΑΔ 9103), καθώς και αρχαιολογικών χώρων.
14. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων (ΚΑΔ
9104).
15. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο,
χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών
με αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ: 92.00.13), β) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε
απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14), γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών
(ΚΑΔ: 92.00.19), δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση
(ΚΑΔ: 92.00.21) και ε) άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ: 92.00.29) [ΚΑΔ 9200].
16. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).
17. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312).
18. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).
19. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 9319).
20. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).
21. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329).
22. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία εξαιρουμένων των υπηρεσιών
διαιτολογίας με ΚΑΔ 96.04.10.01 (ΚΑΔ 9604).
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23. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ
56292002).
24. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004).
25. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις
δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε
πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56292005).
26. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601), με εξαίρεση
τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και
πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες
διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής.
27. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94991602).
28. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96091906).
29. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909).
30. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912).
31. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες
και άλλες εκδηλώσεις) (ΚΑΔ 96091916).
32. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96091917).
33. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93291905).
34. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(ΚΑΠΗ) (ΚΑΔ 8810), 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).
35. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002).
Άρθρο 2
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων (χωρίς
ΚΑΔ)
1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και
17.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό
του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όλων των οργανωμένων
παραλιών (δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των
αναβατήρων (τελεφερίκ).
2. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και
31.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό
του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των αγορών του άρθρου 38
του ν. 4497/2017 (Α΄ 171).
Άρθρο 3
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Κατ΄ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από τις 11.5.2020
1. Κατ΄ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, από
τις 11.5.2020 επιτρέπεται:
α) Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους αποκλειστικά και
μόνον από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας
αθλητών των προ-ολυμπιακών ομάδων των αθλημάτων: Σκοποβολή, Επιτραπέζια
Αντισφαίριση, Ενόργανη Γυμναστική, Ρυθμική Γυμναστική (ατομικό), Ξιφασκία,
Άρση βαρών, Αντισφαίριση, Κανόε-Καγιάκ, Ποδηλασία, Ιστιοπλοΐα, Κωπηλασία,
Στίβος.
β) Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από
τις ομάδες των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), οι οποίες μετέχουν στο
επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1),
για ατομικές προπονήσεις των ποδοσφαιριστών τους, σε ολιγομελείς ομάδες των έξι
έως οκτώ ατόμων, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της ατομικής
τεχνικής και την ενδυνάμωσή τους.
γ) Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων σε όλους τους δημόσιους και
ιδιωτικούς χώρους, αδιακρίτως νομικής προσωπικότητας, που χρησιμοποιούν τα
αθλητικά σωματεία και όμιλοι που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για τα
αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός,
μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία - αναρρίχηση και
η χρήση τους από αθλητές και μέλη τους ηλικίας δεκαπέντε ετών και άνω.
2. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 1 η χρήση γίνεται με
βάση το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής
της Γ.Γ.Α. και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας
[περ. α) και γ)] ή της διοργανώτριας αρχής [περ. β)].
Άρθρο 4
Κατ΄ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από τις 12.5.2020
1. Κατ΄ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, από
τις 12.5.2020 επιτρέπεται:
α) Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους από όσους
περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής
(Ε.Π.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας των αθλητών
για τη συμμετοχή τους στους παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2021.
β) Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους από όσους
περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
(Ε.Ο.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών προπόνησης (μόνον με ατομικές προπονήσεις,
χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) και προετοιμασίας αθλητών των προ-ολυμπιακών
ομάδων των αθλημάτων: κολύμβηση, καταδύσεις, μοντέρνο πένταθλο, πάλη, ρυθμική
γυμναστική - ανσάμπλ, μπιτς βόλεϊ, τάε κβο ντο, καλλιτεχνική κολύμβηση,
υδατοσφαίριση, τζούντο, καράτε και πυγμαχία.
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γ) Η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον
για προπονητικούς σκοπούς από τους αθλητές της εθνικής ομάδας στίβου που
περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
(Ε.Ο.Ε.) και του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων
(Σ.Ε.Γ.Α.Σ.).
δ) Η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρήση τους από τους διαιτητές
ποδοσφαίρου που περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).
ε) Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από
τις ομάδες των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), οι οποίες μετέχουν στο
επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2),
για ατομικές προπονήσεις των ποδοσφαιριστών τους, σε ολιγομελείς ομάδες των έξι
έως οκτώ (6-8) προσώπων, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της
ατομικής τεχνικής και την ενδυνάμωσή τους.
στ) Η λειτουργία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα: ιστιοπλοΐα
(σε σκάφη με πλήρωμα μέχρι δύο [2] ατόμων), κωπηλασία (σε λέμβους με πλήρωμα
μέχρι δύο [2] ατόμων), κανόε-καγιάκ, όρθια σανιδοκωπηλασία (SUP), κυματολίσθηση
με σανίδα (surf) και θαλάσσιο σκι, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών
αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από αθλούμενους, ηλικίας
δεκαπέντε (15) ετών και άνω.
ζ) Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα:
αντισφαίριση, γκολφ, κρίκετ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός,
μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία - αναρρίχηση και
η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από αθλούμενους,
ηλικίας δεκαπέντε (15) ετών και άνω.
2. Αθλητές ηλικίας δεκαπέντε (15) ετών και άνω, εκτός των παραπάνω κατηγοριών,
δύνανται να κάνουν χρήση ανοικτών και ελεύθερων χώρων για προπόνηση φυσικής
κατάστασης και ενδυνάμωσης σε ολιγομελείς ομάδες μέχρι πέντε (5) ατόμων, χωρίς
επαφές και χωρίς μπάλες ή άλλα κοινόχρηστα όργανα, κρατώντας πάντα τις
αποστάσεις που αναφέρονται στις οδηγίες ασφαλούς άσκησης της Γ.Γ.Α.
(https://gga.gov.gr/images/odigies_ asfalous_askisis.pdf).
3. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 , η χρήση
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής
Επιτροπής της Γ.Γ.Α. (https://gga.gov.gr/images/odigies_asfalous_askisis.pdf) 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 https://gga.gov.gr/component/content/article/278covid/2981-covid19-sports.
Άρθρο 5
Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 11.5.2020 έως και 17.5.2020,
ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες:
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1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του
άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας.
2. Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που
βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά,
εξαιρουμένων των καταστημάτων όπου ασκούνται δραστηριότητες που δεν
καταλαμβάνονται από το άρθρο 1, τα οποία λειτουργούν υπό την προϋπόθεση ότι
διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
3. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2.
Άρθρο 6
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση
παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, για τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ΄ αρ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των
παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των
εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας
για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β΄ 1275).
Άρθρο 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.
----------.---------269. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. οικ. 17787/520 της 8/10.5.2020
«Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης
άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του», (Α΄ 55)» (Β΄ 1778)
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
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κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55) ως
ισχύει, που κυρώθηκε με το άρθ. 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
2. το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως
ισχύει,
3. το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄
133),
4. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει,
5. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει,
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 ισχύει,
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. την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
12. την αριθμ. 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 τροποποιήθηκε και ισχύει,
13. την αριθμ. 14556/448/07-04-2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
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 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)» (Β΄ 1208),
14. την αριθμ. 16135/499/24-04-2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
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 χρόνου
εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
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συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του, (Α΄ 55)» (Β΄ 1566),
15. την αριθμ. οικ. 17710/3393/7-5-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων,
16. την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων - εργοδοτών του
ιδιωτικού τομέα και τη συνεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων της
πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, καθώς και την πορεία εξέλιξης του φαινομένου,
17. το γεγονός ότι από το άρθρο 3 της παρούσας προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει
τον τακτικό προϋπολογισμό (εδάφιο η΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11 Μαρτίου
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), το ύψος της οποίας δεν μπορεί να
εκτιμηθεί, καθώς δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων ο αριθμός ατόμων που θα κάνουν
χρήση της διάταξης αυτής, αλλά και το ύψος της επιχορήγησης ανά άτομο,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Παράταση της άδειας ειδικού σκοπού
Η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55), συναρτάται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των
μονάδων/δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή
φοιτούν τα τέκνα, όπως αυτές προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του
προαναφερόμενου άρθρου και χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για
όλο το διάστημα που διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος
χρονικός περιορισμός ή να χρειάζεται να εκδοθεί νέα προς τούτο ρύθμιση.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός κι αν άλλως ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις της παρούσας.
----------.---------270. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ.17788/346 της 8/10.5.2020
«Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του
ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της
αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779)
Για τον προσδιορισμό της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών
εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις
παρούσας υ.α., βλ. την υ.α. οικ. 22964/1285 της 6/12.8.2020 «Προσδιορισμός της
διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής
συμβάσεων εργασίας» (Β΄ 3371), κατωτ. αριθ. 612.
Έχοντας υπόψη:
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1. τα άρθρα δέκατο, ενδέκατο 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» (90 Α΄),
2. το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76),
3. τα άρθρα ένατο, δέκατο και 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» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (83 Α΄),
4. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως
ισχύουν,
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), όπως ισχύει 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), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει,
9. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), 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. τη με αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
14. τη με αριθμ Α.1053/20.3.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄), με την
οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
(Β΄ 949), όπως ισχύει,
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15. τη με αριθμ. Α.1054/20.3.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (55 Α΄), με την οποία
λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
(Β΄ 950),όπως ισχύει,
16. τη με αριθμ. 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,
17. τη με αριθμ. 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),
18. τη με αριθμ. 12998/232/23.3.2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων 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» (1078 Β΄),
19. τη με αριθμ. οικ. 14199/249/5.4.2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και
επιχειρήσεων - εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα,
στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με
εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ
αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές
διατάξεις» (1217 Β΄),
20. τη με αριθμ. οικ.17644/1001/7.5.2020 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
21. την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων - εργοδοτών του
ιδιωτικού τομέα, των οποίων είτε συνεχίζεται η αναστολή της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα
μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
22. την επιτακτική ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού
τομέα στο πλαίσιο της σταδιακής επαναλειτουργίας τους,
23. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μέχρι ύψους
διακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμύριων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ
(224.280.000 €), η οποία βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020,
αποφασίζουμε:
Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας και τη σταδιακή επαναλειτουργία της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
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Α.1. Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων - εργοδοτών του
ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον E- ΕΦΚΑ,
των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή
Δημόσιας Αρχής.
Άρθρο 1
Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που δε θα
επαναλειτουργήσουν με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020.
1. H αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας
αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020 και συνεπώς δε θα επαναλειτουργήσουν παρατείνεται.
2. Επίσης παρατείνεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που είχαν τεθεί σε αναστολή. Μετά το πέρας
του διαστήματος της παράτασης αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον
συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται, όταν η επιχείρηση - εργοδότης
επαναλειτουργήσει.
Άρθρο 2
Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή της λειτουργίας
τους με εντολή δημόσιας αρχής και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω
αναστολή της λειτουργίας τους, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις
προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής
τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
Άρθρο 3
Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού
1.1 Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας συνεχίζει να τελεί σε αναστολή,
σε επιχειρήσεις- εργοδότες που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά το Μήνα Μάιο 2020
με εντολή δημόσιας αρχής, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ποσού 534
ευρώ για το μήνα Μάιο 2020.
1.2 Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Άρθρο 4
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι επιχειρήσεις - εργοδότες
βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από
το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και κυρίως αφορούν τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση
εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή και τα
στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης και δηλώνουν
υπεύθυνα ότι παραμένουν ως μη λειτουργούσα επιχείρηση με εντολή δημόσιας αρχής
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κατά το μήνα Μάιο 2020. Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών επιτρέπεται η
τροποποίηση των δηλώσεών τους. Για την περίπτωση των εργαζομένων 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. Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις - εργοδότες
υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον
αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των επιχειρήσεων - εργοδοτών του παρόντος
μπορούν να υποβάλλονται από την 18.5.2020 έως και την 31.5.2020 και να αφορούν
το διάστημα από 1.5.2020 έως και την 31.5.2020. Οι δε εργαζόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν τροποποιήσεις Υπευθύνων Δηλώσεών τους από 19.5.2020 έως και
1.6.2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάιο θα
πραγματοποιηθεί από 5.6.2020 έως 10.6.2020.

Α.2. Περαιτέρω μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα, που είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε
αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους
κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε επαναλειτουργούν μετά
την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή Δημόσιας Αρχής
Άρθρο 1
Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας - ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων
εργασίας - Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας
1. Επιχειρήσεις - εργοδότες, που είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε
αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, είτε
επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας
αρχής, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι του ποσοστού 60% αυτών. Το χρονικό
διάστημα της παράτασης είναι κατ΄ ανώτατο όριο τριάντα (30) ημέρες και πάντως όχι
πέραν της 31 Μαΐου 2020.
2. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού, οι επιχειρήσεις-εργοδότες
υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν
το ποσοστό αυτό. Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό του ανωτέρω
ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς
τα πάνω. Σε περίπτωση επιχείρησης - εργοδότη με έναν εργαζόμενο του οποίου η
σύμβαση τελεί σε αναστολή, αυτή μπορεί να παραταθεί.
3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παραγράφου 1 μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο
της παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για το μήνα Μάιο σταδιακά,
για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων και μέχρι του ποσοστού 60% αυτών ανά
Υπεύθυνη Δήλωση της επιχείρησης - εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Ο χρόνος
παράτασης της αναστολής συμβάσεων εργασίας εξαρτάται από το χρόνο που λήγει η
εκάστοτε αναστολή σύμβασης εργασίας ως αναλύεται κατωτέρω:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται σημαντικά

Ημερομηνία έναρξης
αναστολών συμβάσεων
εργασίας

Ημερομηνία λήξης
αναστολών συμβάσεων
εργασίας

Δυνατότητα ημερών
παράτασης αναστολών
μέχρι 31.5.2020

21.3.2020

4.5.2020

27

22.3.2020

5.5.2020

26

23.3.2020

6.5.2020

25

24.3.2020

7.5.2020

24

25.3.2020

8.5.2020

23

26.3.2020

9.5.2020

22

27.3.2020

10.5.2020

21

28.3.2020

11.5.2020

20

29.3.2020

12.5.2020

19

30.3.2020

13.5.2020

18

31.3.2020

14.5.2020

17

1.4.2020

15.5.2020

16

2.4.2020

16.5.2020

15

3.4.2020

17.5.2020

14

4.4.2020

18.5.2020

13

5.4.2020

19.5.2020

12

6.4.2020

20.5.2020

11

7.4.2020

21.5.2020

10

8.4.2020

22.5.2020

9

9.4.2020

23.5.2020

8

10.4.2020

24.5.2020

7
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11.4.2020

25.5.2020

6

12.4.2020

26.5.2020

5

13.4.2020

27.5.2020

4

14.4.2020

28.5.2020

3

15.4.2020

29.5.2020

2

16.4.2020

30.5.2020

1

17.4.2020

31.5.2020

-

18.4.2020

1.6.2020

-

19.4.2020

2.6.2020

-

20.4.2020

3.6.2020

-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν το μήνα Μάιο με εντολή δημόσιας
αρχής

Ημερομηνία
επαναλειτουργίας
επιχείρησης

Χρονικό όριο χρήσης
της δυνατότητας
παράτασης αναστολών
συμβάσεων εργασίας

Ανώτατο όριο ημερών
παράτασης αναστολών
συμβάσεων εργασίας

4.5.2020

Έως 31 Μαΐου 2020

28

11.5.2020

Έως 31 Μαΐου 2020

21

18.5.2020

Έως 31 Μαΐου 2020

14

25.5.2020

Έως 31 Μαΐου 2020

7

4. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες που,
είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας
μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση
της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, για το μήνα Μάιο 2020
είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ΄ αναλογία των ημερών παράτασης
αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 και 2, με βάση
υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και ανέρχεται στα 534 ευρώ
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(υπολογισμός ποσού αντιστοίχισης κατά ημέρα 17,8 ευρώ). Η αποζημίωση ειδικού
σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
5. Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που δεν έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι και
την 10.5.2020, καταληκτική ημερομηνία υποβολών αναστολής συμβάσεων εργασίας
από τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εμπίπτουν στο άρθρο δεύτερο της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84 Α΄), δεν μπορούν πλέον να τεθούν σε
αναστολή. Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρείται ο ΚΑΔ 86.10 που ορίστηκε από το
Υπουργείο Οικονομικών με το άρθρο πέμπτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 90 Α΄) και οι επιχειρήσεις - εργοδότες που εμπίπτουν σε αυτόν
τον ΚΑΔ, μπορούν να υποβάλουν τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων τους σε χρόνο μεταγενέστερο.
6. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης της παραγράφου 1
του παρόντος, και πάντως μέχρι την 31.5.2020, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε
καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε
περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
7. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης της παραγράφου 1
του παρόντος, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων
εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον
ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις
πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης). 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 45 ημερών.
8. Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου, που είχαν τεθεί σε αναστολή, δύναται να παραταθεί η αναστολή τους. Μετά
το πέρας του διαστήματος παράτασης της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται
για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.
Άρθρο 2
Οριστική ανάκληση συμβάσεων εργασίας
1. Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που επαναλειτουργούν μετά την
άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, κατ΄ εφαρμογή των
σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων τους.
2. Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και
έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των
εργαζομένων τους, κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας
τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε
αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ΄ ελάχιστο για δεκαπέντε (15)
ημέρες.
3. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται οριστικά η
αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.
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4. Οι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 του παρόντος, των οποίων οι συμβάσεις
εργασίας τους τελούν σε παράταση αναστολής μέχρι και την ημερομηνία της
επαναλειτουργίας της επιχείρησης - εργοδότη τους, κατά το μήνα Μάιο, είναι
δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ΄ αναλογία των ημερών διάρκειας της
αναστολής αυτής, με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί στις
30 ημέρες, ως κατωτέρω αναλύεται στον πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν το μήνα Μάιο με εντολή δημόσιας
αρχής

Ημερομηνία
επαναλειτουργίας
επιχείρησης

Χρονικό
διάστημα
παράτασης
αναστολής
σύμβασης μέχρι
την
επαναλειτουργία
της επιχείρησης εργοδότη με
εντολή δημόσιας
αρχής

Ημέρες που
αντιστοιχούν στην
αναλογία
αποζημίωσης
ειδικού σκοπού

Δικαιούμενο
ποσό αναλογικής
αποζημίωσης
ειδικού σκοπού
(Υπολογισμός: 534
ευρώ που
αντιστοιχεί στις 30
ημέρες,
υπολογισμός ποσού
αντιστοίχισης κατά
ημέρα 18 ευρώ
κατόπιν
στρογγυλοποίησης)

4.5.2020

Από 1.5 έως και
3.5.2020

3

54 ευρώ

11.5.2020

Από 1.5 έως και
10.5.2020

10

180 ευρώ

18.5.2020

Από 1.5 έως και
17.5.2020

17

306 ευρώ

25.5.2020

Από 1.5 έως και
24.5.2020

24

432 ευρώ

5. Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για τις οποίες συνεχίζεται η
αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 δεν
επιτρέπεται να προβούν σε οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων τους.
6. Ο επιχειρήσεις - εργοδότες που προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων
1 και 2 του παρόντος, δύνανται για αυτούς τους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των
διατάξεων των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68). Για την περίπτωση εφαρμογής του ανωτέρου εδαφίου ως προς
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το ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και
ειδικότερα για τον υπολογισμό του απαιτούμενου 50% του προσωπικού της
επιχείρησης, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων των οποίων ανακλήθηκε
η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.
Άρθρο 3
Εξαιρέσεις
1. Επαναλειτουργούσες με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 καθώς
και πληττόμενες επιχειρήσεις - εργοδότες, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο
Οικονομικών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης, δύνανται να προβαίνουν
σε παράταση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό
μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α2 και δεν θα εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.
Κατά τα λοιπά οι ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2 καθώς και οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 του
άρθρου 1 και το άρθρο 4 του παρόντος ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ισχύουν και για τις
επιχειρήσεις της παρούσας παραγράφου.
2. Επαναλειτουργούσες με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 καθώς
και πληττόμενες επιχειρήσεις - εργοδότες, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο
Οικονομικών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης, δύνανται να προβαίνουν
σε ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό
μικρότερο του προβλεπομένου στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του παρόντος
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Κατά τα λοιπά η παράγραφος 2 ως προς το μέρος που αφορά τη
διάρκεια της κατ΄ ελάχιστο διατήρησης των εργαζομένων τους σε καθεστώς αναστολής
της σύμβασης εργασίας τους, ο ΠΙΝΑΚΑΣ 3 καθώς και οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6
του άρθρου 2 και το άρθρο 4 του παρόντος ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ισχύουν και για τις
επιχειρήσεις της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 4
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Για επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν με εντολή δημόσιας αρχής
κατά το μήνα Μάιο 2020, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών,
βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από
το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», βεβαιώνοντας τα στοιχεία που αφορούν τους εργαζόμενους των
οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και εξακολουθεί να τελεί
σε αναστολή μέχρι την ημερομηνία της επαναλειτουργία τους, εντός του μήνα Μαΐου
2020 καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής
στέγης. Επίσης δηλώνουν την ημερομηνία της επαναλειτουργίας τους καθώς και τους
εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται
οριστικά. Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών επιτρέπεται η τροποποίηση των
δηλώσεών τους. Για την περίπτωση των εργαζομένων 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. Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να
γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό
πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
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2. Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις - εργοδότες, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από το
Υπουργείο Οικονομικών, βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους, όπως αυτά
αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και αφορούν τους εργαζόμενους των
οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και παρατείνεται η
αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους για το μήνα Μάιο 2020 καθώς και τα στοιχεία
που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης. Επίσης δηλώνουν
υπεύθυνα τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους
ανακαλείται οριστικά. Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών επιτρέπεται η
τροποποίηση των δηλώσεών τους. Για την περίπτωση των εργαζομένων 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. Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις - εργοδότες
υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον
αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις του παρόντος μπορούν να υποβάλλονται
συγκεντρωτικά σύμφωνα με τους ανωτέρω ΠΙΝΑΚΕΣ από την 1.6.2020 έως και την
7.6.2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από
10.6.2020 έως και 12.6.2020.

Α.3. Περαιτέρω μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα, που είτε παραμένουν σε αναστολή κατά το μήνα Μάιο με
εντολή δημόσιας αρχής, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής
λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά και
προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας
Άρθρο μόνο
Προσωρινή ανάκληση συμβάσεων εργασίας
1. Επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε
παραμένει σε αναστολή κατά το μήνα Μάιο με εντολή δημόσιας αρχής, είτε
επαναλειτουργεί με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει των
οριζομένων ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να προβαίνουν σε
προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη
έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, στις εξής περιπτώσεις:
α. Σε περίπτωση επίταξης επιχειρήσεων-εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής για
κάλυψη έκτακτων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών για λόγους δημοσίου
συμφέροντος.
β. Σε επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και έχουν αναστείλει τις
συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για κάλυψη
πρόσκαιρων, έκτακτων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών.
γ. Σε επιχειρήσεις - εργοδότες που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή
δημόσιας αρχής και επαναλειτουργούν ή πρόκειται να επαναλειτουργήσουν και έχουν
413

θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, για εργασίες που
δεν απαγορεύονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της αριθμ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.27813/3.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1644).
δ. Σε επιχειρήσεις - εργοδότες που η επιχειρηματική τους δραστηριότητα παραμένει
σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 και έχουν αναστείλει
τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων,
κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών.
2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσωρινής ανάκλησης των αναστολών συμβάσεων
εργασίας, η απασχόληση των εργαζομένων είναι χρόνος εργασίας που αμείβεται εξ
ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις - εργοδότες και παρατείνει ισόχρονα την αναστολή
των συμβάσεων εργασίας.
3. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που θα κάνουν χρήση των προβλεπομένων στην
παράγραφο 1 του παρόντος, υποχρεούνται να δηλώσουν και να αιτιολογήσουν την
ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων αυτών, καθώς
και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης, σε ειδικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και σε
κάθε περίπτωση πριν την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης
εργασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
«Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή
ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του
τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε
ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη
στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό
Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και τον ΑΦΜ τους.
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 σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, 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.
4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου, στη Διεύθυνση
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Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος
για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου
λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220
698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το
ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.)
σύμφωνα με την 109/12- 03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους
προς τρίτους.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22
0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές
προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. 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: GR7101000 230000000000200211 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 ενημερωθούν οι δικαιούχοι
και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της
παρ. 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 υπόλογοι και
ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση
του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.
β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης
(extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200».
Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. β) της απ. Υπουργών
Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 3719/116 της
26/27.1.2021 «Τροποποίηση κοινών υπουργικών αποφάσεων ως προς τη
διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε δικαιούχους» (Β’ 288).
Με το δε ακροτελεύτιο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
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οριζόμενα
στις
υπό
στοιχεία
12998/232/23.3.2020
(Β’ 1078),
οικ.17788/346/08.05.2020 (Β’ 1779), οικ.23102/477/12.06.2020 (Β’ 2268),
οικ.34236/ 860/01.09.2020 (Β’ 3770), οικ.42774/1072/20.10.2020 (Β’ 4706) και
οικ.43110/1078/21.10.2020 (Β’ 4702) κοινές υπουργικές αποφάσεις.»
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.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ κατά τη δημοσίευση του παρόντος
ή ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην
τελευταία περιοδική δήλωση Ε3, έναν από τους κατωτέρω δύνανται να προβαίνουν σε
παράταση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό
μεγαλύτερο του προβλεπομένου και οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων
εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό μικρότερο του προβλεπομένου. Για τις
επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή κατά το μήνα Μάιο 2020
παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους ανεξάρτητα
από την τυχόν συμπερίληψή τους στην κατωτέρω λίστα. Σε περίπτωση τετραψήφιου
ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και
οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταξήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες
εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι
κατηγορίες οκταψήφιων.
«ΚΑΔ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝ, ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΜΑΪΟ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΩΣ 100% ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
3315

Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

3316

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

3317

Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών

47.78.89.04

Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών
λαϊκής τέχνης

4910

Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

4931

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

4939

Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
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5010

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

5020

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

5030

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

5040

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

5110

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

5121

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.1

Υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές

52.21.21

Υπηρεσίες σταθμών λεωφορείων

52.21.29.02

Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.03

Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών
μέσων από τρίτους, λιανικά

52.21.29.04

Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών
μέσων από τρίτους, χονδρικά

52.21.29.05

Υπηρεσίες
πώλησης
εισιτηρίων
συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους

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 υ - πηρεσίες ύπνου σε Άλλα
μεταφορικά μέσα

55.90.19

Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

5610

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης

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

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
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υπεραστικών

χερσαίων

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

7711

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων
οχημάτων

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

8510

Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση

8520

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση

8531

Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ΄αποστάσεως
εκπαίδευση

8532

Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η
εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση

8541

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ΄
αποστάσεως εκπαίδευση

8542

Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση

8551

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ΄αποστάσεως
εκπαίδευση

8552

Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση

8559

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση

8560

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

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).

8891

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

9001

Τέχνες του θεάματος

9002

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

υπηρεσιών

418

κρατήσεων

και

συναφείς

9003

Καλλιτεχνική δημιουργία

9004

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

9101

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

9102

Δραστηριότητες μουσείων

9103

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών

9104

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών
βιοτόπων

9200

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

9311

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

9312

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

9313

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

9319

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

9321

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

9329

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16

Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις

9604

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες
διαιτολογίας (96.04.10.01)

96.09.11.03

Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς

96.09.11.04

Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς

96.09.19.02

Υπηρεσίες αχθοφόρων

96.09.19.04

Υπηρεσίες γευσιγνωσίας

96.09.19.05

Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας

96.09.19.06

Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων

96.09.19.09

Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)

96.09.19.12

Υπηρεσίες ιερόδουλου

96.09.19.14

Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου

96.09.19.16

Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις,
κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)

96.09.19.17

Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)

Καταστήματα λιανικού εμπορίου 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.
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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. ».
Ο μέσα σε «» Πίνακας του Παραρτήματος αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ.
Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας Και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ.
23101/476 της 12/14.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 17788/346/8.5.2020
κοινής υπουργικής απόφασης “Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και
επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη
σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας” (Β΄ 1779)» (B΄ 2275).
----------.---------271. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 της 10/10.5.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 1780)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων εικοστού έκτου και τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),
γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64), που
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),
δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192),
στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ζ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
420

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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιγ. της υπ΄ αριθμ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
ιδ. της υπ΄ αριθμ. 6631/Υ1/20.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009),
ιε. της υπ΄ αριθμ. ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/ 19.7.2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη»
(Β΄ 3058).
2. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών
«Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες
υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1647).
3. Την από 9.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
4. 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.
5. Την υπ΄ αριθμ. Β2α/οικ.29113/9.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο
πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την
προσέλευση των καταναλωτών, των ακόλουθων αποστάσεων:
(Ακολουθεί Πίνακας)
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2. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών
επιχειρήσεων πάσης φύσεως που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη
απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.
Άρθρο 2
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων - Κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται,
ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από
δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
(Ακολουθεί Πίνακας)
2. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1,
επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.
3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται για
κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο
εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 3
Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς
1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς
και εντός των οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται
να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
ισχύει επίσης για τον οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης.
2. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς υποχρεούνται να συμμορφώνονται
προς τις υποδείξεις του μονίμου και εκτάκτου προσωπικού των συγκοινωνιακών
φορέων, που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και
υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και
να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού.
3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 4
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης
με οδηγό
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1. Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και
επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών, πλέον του οδηγού.
2. Για επιβατηγά οχήματα οκτώ (8) ή (9) θέσεων, δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής
Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του
ν. 4093/2012, επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών πλέον του οδηγού.
3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου
επιβατών, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανήλικα
τέκνα τους.
4. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 3, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής
μάσκας προστασίας, τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό.
5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €), τόσο
στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.
Άρθρο 5
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα
1. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά (7) θέσεων,
επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών πλέον του οδηγού.
2. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων
ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών πλέον του
οδηγού.
3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και για τα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και
τύπου Βαν οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ.
61512/2900/11.12.2002 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1548).
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου
επιβατών, μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα ανήλικα
τέκνα τους.
5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €), τόσο
στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.
Άρθρο 6
Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής
χρήσης
1. Σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και υπεραστικών
ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών,
τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού
ή κλειστού τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία
δημοτικής συγκοινωνίας, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού
50% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα.
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2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται σε κάθε επιβάτη
πέραν του ποσοστού της παρ. 1, καθώς και στον οδηγό του οχήματος, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 7
Ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών
1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών, κατά παρέκκλιση των άρθρων
4 έως 6 της παρούσας, εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας του παρόντος
άρθρου.
2. α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες
αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και
την αναγκαία χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.
β. Κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου αντιστοιχεί σε έναν μαθητή, ώστε
συνολικά να επιτυγχάνεται το ήμισυ της πληρότητας του οχήματος.
γ. Τα οχήματα μεταφοράς μαθητών, με την εξαίρεση των οχημάτων της παρ. 5,
απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών
τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα
υποχλωριώδους νατρίου 0,1% (διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι 9 μέρη νερό και 1 μέρος
χλωρίνης), ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.
3. Οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, συνοδοί,
εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.
4. Ειδικώς για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν
καθίσματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των μέτρων της παρ. 2.
5. Ειδικώς στην περίπτωση της μεταφοράς μαθητών με τα επιβατηγά οχήματα των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 [δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και
ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)], η χρήση μη
ιατρικής μάσκας προστασίας τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό είναι
υποχρεωτική. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου,
εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 4.
Άρθρο 8
Μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών και χώρων
συνάθροισης κοινού
1. Στα νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα πάσης φύσεως τηρείται, με
ευθύνη του οικείου Διευθυντή, ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των
ατόμων. Στους ίδιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας από το
προσωπικό και μη ιατρικής μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες.
2. Στις δημόσιες υπηρεσίες πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου
Προϊσταμένου, ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων. Η
εξυπηρέτηση κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου
ραντεβού.
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3. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς, που δεν
καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη της παρούσας τηρείται ελάχιστη απόσταση
ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης χρήσης μάσκας, σύμφωνα με το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Για κάθε παράβαση
των κανόνων ελάχιστης απόστασης του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 9
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσης για τη
διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των
προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, η Ελληνική
Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους,
η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική
Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά
όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, το ένστολο
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το
ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι επιθεωρητές - ελεγκτές της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).
2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους
και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη τους
υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων
φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο
έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.
3. Οι άλλες αρμόδιες αρχές της περ. α) της παρ. 1 που επιβάλλουν πρόστιμα σε
επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχετικών
κυρώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, μετά από την έκδοση της
σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή Αρχής, σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 10.
Άρθρο 10
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 9 μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου διενεργούν
ελέγχους για την τήρηση της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών
παραβάσεων.
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2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των
αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς
λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.
3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά
όργανα Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, εφόσον συντρέχει
περίπτωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 2. Αν η παράβαση αφορά σε κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης
παραλαβής, η επιδιδόμενη πράξη θυροκολλάται στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η
παράβαση με την παρουσία δυο εκ των οικείων ελεγκτικών οργάνων. Για την άρνηση
παραλαβής και τη θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία
στα αντίτυπα της επιδιδόμενης πράξης. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος
δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της
Αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή
αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που
αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και
Αναστολής Λειτουργίας. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή της Αρχής,
συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών τις
αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και
στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει και επιβάλλει τις κυρώσεις. Αν οι
προβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι διοικητικές πράξεις
(διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας όπου προβλέπεται) από τον
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή Αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση. Εάν για τη
διαπιστωθείσα παράβαση επιβάλλεται και αναστολή λειτουργίας, αυτή άρχεται από
την κοινοποίηση στον ελεγχόμενο της απορριπτικής απόφασης του προηγούμενου
εδαφίου.
Άρθρο 11
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 9 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
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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 12
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 ή αρμόδιος φορέας
επιβολής προστίμου), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από
τις Τράπεζες, είτε από τη Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα
(ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά
πρόστιμα και χρηματικές ποινές». Αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της Πράξης
Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας για την υποβολή αντιρρήσεων.
2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου αποστέλλεται από τις
αρμόδιες Αρχές, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή
κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής
Λειτουγίας, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να
βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α΄ 90).
Άρθρο 13
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 14
Ισχύς
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 11 Μαΐου 2020 έως τις 17 Μαΐου 2020.
2. Η υπ΄ αριθμ. 27731/6.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Μέτρα
τήρησης αποστάσεων κατά τις μετακινήσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών
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σχολείων και τροποποίηση των μέτρων προστασίας σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας
και ιδιωτικής χρήσης» (Β΄ 1757) καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
----------.----------

272. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29116 της 10/10.5.2020
«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τις 11.5.2020 και ώρα
06.00 έως και τις 18.5.2020 και ώρα 06.00» (Β΄ 1781)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
και ιδίως της περ. η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
β. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
δ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ε. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151),
στ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26),
ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27820/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως και τις 18.5.2020 και ώρα 06:00» (Β΄
1649).
3. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που
καθιστά αναγκαία την παράταση ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορισμού
συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε
συνδυασμό όμως και με την ανάγκη σταδιακής επανόδου στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα.
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4. Την από 10.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπ΄ αριθμ. Β2α/οικ.29115/10.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των πάσης φύσεως αεροπορικών συνδέσεων,
καθώς και της κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίου και σκάφους και της λειτουργίας
πορθμείων για τη μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των
ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, λαντζών και
θαλασσίων ταξί από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά, καθώς και μεταξύ των
νησιών της χώρας, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την
περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια.
Ο περιορισμός της παρούσας δεν καταλαμβάνει τις αεροπορικές συνδέσεις, καθώς
και την κυκλοφορία πλοίων και σκαφών του πρώτου εδαφίου που διενεργούνται
αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση:
α) των μόνιμων κατοίκων των νησιών προς το νησί της μόνιμης κατοικίας τους,
β) των κατοίκων μικρών νησιών προς τα μεγαλύτερα νησιά της ίδιας Περιφερειακής
Ενότητας, καθώς και των κατοίκων του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων προς τη νήσο
Πόρο, η οποία επιτρέπεται για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:
(i) Μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή
κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
(ii) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου
δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.
(iii) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
συναλλαγή,
γ) του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των
δυνάμεων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας που μετακινείται για υπηρεσιακούς λόγους,
δ) του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πάσης φύσεως του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, των ερευνητών και επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, καθώς και
του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), που εργάζεται
σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής ή
μετακινείται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας,
ε) του τεχνικού προσωπικού κρίσιμων υποδομών και εκτέλεσης δημοσίων έργων για
μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους,
στ) των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού κάθε
βαθμίδας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού,
που εργάζονται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης
οιασδήποτε μορφής ή μετακινούνται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας,
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ζ) προς τον σκοπό μετάβασης από και προς την εργασία, για την πιστοποίηση της
οποίας απαιτείται, στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων, έγγραφη δήλωση των
ιδίων και σε κάθε άλλη περίπτωση, βεβαίωση του εργοδότη. Στις ανωτέρω δηλώσεις /
βεβαιώσεις αναφέρονται υποχρεωτικά:
ζα) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενου:
i) Τα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο,
ΑΜΚΑ, ΑΦΜ).
ii) Το νησί μετάβασης.
ζβ) Σε κάθε άλλη περίπτωση:
i) Τα στοιχεία του εργαζόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ).
ii) Ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιο πρόσφατου εντύπου στο οποίο έχει
συμπεριληφθεί ο εργαζόμενος και το οποίο έχει υποβληθεί στο Πληροφοριακό
Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (όπως Ε3 πρόσληψης, Ε4 συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου,
Ε8 υπερωρίες, Ε9 πρόσληψη ορισμένου χρόνου).
iii) Το είδος της επιχείρησης με τον αντίστοιχο ΚΑΔ στον οποίο ανήκει.
iv) Ο ΑΦΜ της επιχείρησης.
v) Ο τόπος - νησί εργασίας.
η) προς τον σκοπό παρουσίας σε τελετή (π.χ. κηδεία συγγενούς πρώτου ή δεύτερου
βαθμού).
2. Η ιδιότητα ή ο σκοπός των περ. (α) έως και (ζ) της παρ. 1 αποδεικνύεται με την
επίδειξη των αποδεικτικών πιστοποίησης αυτών κατά την έκδοση των εισιτηρίων των
επιβατών. Εφόσον τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, η απόδειξη της
ιδιότητας πιστοποιείται πριν και κατά την επιβίβαση των επιβατών στα αεροσκάφη,
πλοία ή σκάφη που επιτελούν τη μεταφορά. Ειδικά για την περίπτωση του μόνιμου
κατοίκου, αυτή αποδεικνύεται με την επίδειξη ισχύοντος εκκαθαριστικού φορολογικής
δήλωσης ή του Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη ή βεβαίωσης μόνιμης διαμονής του
επιβάτη που εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο ή βεβαίωσης Κατοικίας Ειδικής
Χρήσης που εκδίδεται ηλεκτρονικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ). Η συνδρομή των προϋποθέσεων της περ. (η) πιστοποιείται με έγγραφη
δήλωση του πολίτη.
3. α) Το προσωπικό των αεροπορικών εταιριών, αεροδρομίων, της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς επίσης οι πλοιοκτήτες, διαχειριστές, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και οι εξουσιοδοτημένοι ταξιδιωτικοί ή ναυτικοί πράκτορες υποχρεούνται να
λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και των
ισχυόντων κάθε φορά υγειονομικών κανόνων για προληπτικούς λόγους προστασίας
της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην
ελληνική Επικράτεια. Η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές
Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) επιβλέπουν την ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή της παρούσας
και παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή προς τον σκοπό αυτό.
β) Με μέριμνα του πιλότου ή του πλοιοκτήτη ή διαχειριστή ή του πλοιάρχου
διασφαλίζεται η τήρηση της αναλογίας του ενός (1) ατόμου ανά 15 τ.μ. και η ελάχιστη
απόσταση των δύο (2) μέτρων μεταξύ τους. Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων
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δύναται να ενδιαιτείται από ένας (1) επιβάτης και ένα (1) μέλος πληρώματος,
αντιστοίχως.
4. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν η Εύβοια και η Λευκάδα κατά το
μέρος που αφορά στις αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις αυτών.
5. Οι περιορισμοί της παρούσας ισχύουν για το χρονικό διάστημα από τις 11 Μαΐου
2020 και ώρα 06:00 έως και τις 18 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00.
Η υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27820/3.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1649)
καταργείται.
----------.----------

273. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64
/340/οικ.9911 της 8/11.5.2020 «Παράταση αναστολής πάσης φύσεως προθεσμιών
για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης» (Β΄
1799)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου τριακοστού 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), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α΄83),
β) του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4684/2020 (Α΄ 86),
γ) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
δ) του π.δ. 133/2017
Ανασυγκρότησης»,

(Α΄

161)

«Οργανισμός

Υπουργείου

Διοικητικής

ε) του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσής του, δεδομένου ότι παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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1. Την παράταση της αναστολής των πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή
αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης, έως 12.6.2020.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας εξαιρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο
άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'
75) ή από άλλες ειδικότερες διατάξεις.
----------.----------

274. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188 της 11/11.5.2020 «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής
άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από
COVID 19» (Β΄ 1800)
(Καταργήθηκε από την παρ. 3 της υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/2020 «Καθορισμός
ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» (Β΄ 1856), κατωτ.
αριθ. 290)
----------.----------

275. NOMOΣ υπ΄ αριθ. 4686 της 12/12.5.2020 «Βελτίωση της μεταναστευτικής
νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄
51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 96)
(...)
Άρθρο 63
Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
1. «Παρέχεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και υπό τους ειδικότερους
όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση που αποφασίζονται κατά περίπτωση από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με
χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε
λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας
εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο
γεγονός». Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με
φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως
επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επιδημικών νόσων. Σκοπός της παρεχόμενης
δυνατότητας όλων των ανωτέρω περιπτώσεων είναι αποκλειστικά η παροχή
εκπαίδευσης.
Το πρώτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την άρθρο δέκατο έβδομο της από
10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), κατωτ. αριθ. 597.
2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 1, δεν επιτρέπεται η καταγραφή και
αποθήκευση του παραδιδόμενου μαθήματος, παρά μόνον η ζωντανή μετάδοση ήχου
ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο για τον ανωτέρω συγκεκριμένο σκοπό. Τα
μεταδεδομένα που τυχόν παράγονται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο διατηρούνται για
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συγκεκριμένο εύλογο χρονικό διάστημα, όπως αυτό προσδιορίζεται στο πλαίσιο
επεξεργασίας των συγκεκριμένων δεδομένων, μετά την πάροδο του οποίου
καταστρέφονται. Η επεξεργασία των εν λόγω μεταδεδομένων επιτρέπεται
αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς. Υπεύθυνος επεξεργασίας
δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι:
α) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
δημόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και
β) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα
ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας
της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά
τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Ε.Α.Π.Δ.)
σύμφωνα με τα άρθρα 35 παράγραφος 1 του Γ.Κ.Π.Δ. και 65 του ν. 4624/2019 (Α΄
137), ορίζονται και ρυθμίζονται ο τρόπος και τα μέσα τεχνολογίας που
χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις περιστάσεις
αυτές, ο τρόπος συμμετοχής των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε αυτήν, οι όροι και
οι προϋποθέσεις διενέργειας της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
οργανωτικών ή/και τεχνικών μέτρων προς διασφάλιση της προστασίας των
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 64
Ειδικές ρυθμίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού και τις λοιπές διευκολύνσεις του
εκπαιδευτικού προσωπικού
Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται με οποιοδήποτε καθεστώς
εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, τυπικής ή μη τυπικής, και
της κατάρτισης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 της
από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Οι υποβληθείσες από την 1η Μαΐου 2020 και έως
την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις για χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού
εξετάζονται αποκλειστικά με βάση την παρούσα ρύθμιση.
----------.----------

275α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. ΓΔ2/16764/106 της 30.4/12.5.2020
«Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών
λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας» (Β΄ 1805)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
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COVID-19 (Α΄ 64)» και κυρίως το άρθρο δέκατο τρίτο, όπως κυρώθηκαν με το άρθρο
3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Τις διατάξεις 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» και
κυρίως το άρθρο ενδέκατο, όπως κυρώθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
3. Τις διατάξεις της 12998/232/2020 (Β΄ 1078) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα
στήριξης εργαζομένων 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», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 (Α΄209) «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει.
11. 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».
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων
Υπουργείων».
14. Την 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
3051).
15. Την 16523/942/27.04.2020 ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
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16. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται μείωση
εσόδων στον ετήσιο προϋπολογισμό 2020 του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
Τη διαδικασία προσδιορισμού για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω
αναστολής συμβάσεων εργασίας, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω
αναστολής συμβάσεων εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 12998/232/233-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1078/Β΄/28-3-2020).
1. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για
τους εργαζόμενους με αναστολή συμβάσεων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του
κεφαλαίου Α.1. και του άρθρου 2 του κεφαλαίου Α.2 της αριθμ. 12998/232/23-3-2020
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1078/Β΄/28-3-2020) όπως ισχύει, προσδιορίζονται
μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που υποβάλλονται για την
αντίστοιχη μισθολογική περίοδο.
2. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδική
Δήλωση (Α.Π.Δ.) με κωδικό τύπου: 01 Κανονική, όπως προβλέπεται από τις κείμενες
διατάξεις. Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή
εκ περιτροπής απασχόληση, για το χρονικό διάστημα απασχόλησης έως την αναστολή
των συμβάσεων εργασίας τους, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. τα στοιχεία της
πραγματικής τους απασχόλησης.
3. Για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των ως άνω
μισθωτών, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. της ίδιας μισθολογικής περιόδου, τα στοιχεία
του μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση
με βάση τις συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου,
όπως αυτά θα καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας.
Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. με κωδικό ειδικού
τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Για τη μισθολογική περίοδο απασχόλησης Μαρτίου 2020, η
ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας είναι αυτή που δηλώνεται
στην οικεία Α.Π.Δ., η οποία δεν μπορεί να είναι πριν την 15η Μαρτίου για τις
επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο κεφάλαιο Α.1. της αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1078/Β΄/28-3-2020) ή πριν την 21η Μαρτίου για τις
επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο κεφάλαιο Α.2 της ίδιας απόφασης.
4. Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις-εργοδότες, καταβάλλουν αποδοχές οικειοθελώς
ή εξ ελευθεριότητας, σε εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν
σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα ποσά των
αποδοχών αυτών που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις-εργοδότες,
καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για
τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
5. Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις-εργοδότες, απασχολούν εκτάκτως με
τηλεργασία, εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε
αναστολή και οι οποίοι συνέχισαν να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, τα ποσά των αποδοχών που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις435

εργοδότες για το διάστημα διακοπής της αναστολής και έκτακτης παροχής
τηλεργασίας, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι
λεπτομέρειες για τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
6. Η προθεσμία υποβολής της Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Μαρτίου
2020, και των συμπληρωματικών Α.Π.Δ. της ίδιας περιόδου, οι οποίες μπορεί να είναι
περισσότερες από μία, παρατείνεται έως τις 15/05/2020 και αφορά αποκλειστικά και
μόνο τις επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων είτε έχει ανασταλεί η επιχειρηματική
δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των
οριζόμενων στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ΚΑΔ κύριας ή
δευτερεύουσας δραστηριότητας.
7. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στις αποδοχές που
καταχωρίζονται με τον κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών της παρ 3 του άρθρου 1 της
παρούσας, μειωμένων κατά το ύψος των εισφορών που αντιστοιχούν στις αποδοχές
που καταχωρίζονται με τον κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών της παρ 4 και 5 του
άρθρου 1 της παρούσας, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
8. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στις
παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών
που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
9. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στις Α.Π.Δ διασταυρώνονται με το
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών
καθώς και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης προκειμένου να επιβεβαιωθεί
η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και εισφορών που δηλώνονται για τα οποία
βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και όπου απαιτείται, εκδίδονται και επιδίδονται
ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------

276. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. 1102 της 29.4/12.5.2020 «Τροποποίηση της απόφασης του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.1024/ 2020 (ΦΕΚ 317Β΄/62-2020) “Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας
και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα
των ΦΗΜ”» (Β΄ 1812)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 (A΄ 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
β) Της απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.1024/2020
(ΦΕΚ 317Β΄/6-2-2020) «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου
επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό
σύστημα των ΦΗΜ».
γ) Της απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1166/2018
(Β΄ 3603) «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης
για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ».
δ) Της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 (Β΄ 3517) «ΚωδικοποίησηΣυμπλήρωση τεχνικών
προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων.
Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων
στην ΓΓΠΣ.».
ε) της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1221/2012 (Β΄ 3513) «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. - Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών
στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.
3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23-4-2010)».
στ) Της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ 1068/1-4-2015 (Β΄497) «Διαδικασίες έγκρισης και
ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών
Φ.Η.Μ., κατόχων - χρηστών Φ.Η.Μ..».
ζ) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.
4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των
παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
η) Της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, τις
αποφάσεις αριθμ. 39/3/30-11-2017(ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και αριθμ. (5294 ΕΞ 2020/17-1-2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ως
προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης αναβάθμισης λογισμικών των
χρησιμοποιούμενων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φορολογικών
Ταμειακών Μηχανών, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ, ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου), που αφορούν στο
πρωτόκολλο επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση των δεδομένων τους
στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ, σε συνάφεια με τα μέτρα που λαμβάνονται για
την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του ιού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων Α.1024/2020 (ΦΕΚ 317Β/6-2-2020) «Συμπληρωματικές τεχνικές
προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση
δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ», ως ακολούθως:
Η παράγραφος 6.3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6.3. α. Οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απόφασης
λαμβάνονται υπόψη στον εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να εκδοθεί άδεια
καταλληλότητας σε νέο μοντέλο ΦΗΜ.
«β. Με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, οι υπάρχοντες ενεργοί ΦΗΜ υποχρεούνται
σε αναβάθμιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μέχρι 31/03/2021».
Η περ. β΄, που είχε αντικατασταθεί
-από την παρούσα απ.,
-από την όμοια απ. Αριθμ. Α.1175 της 23.7/6.8.2020 «Παράταση έως 31.10.2020
της προθεσμίας αναβάθμισης των ενεργών ΦΗΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1024/ 2020 “Συμπληρωματικές τεχνικές
προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση
δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ” (Β΄ 317), όπως ισχύει» (Β΄
3293) και
-από την όμοια απ. Αριθμ. Α. 1239 της 23/27.10.2020 «Παράταση, έως 31-122020, της προθεσμίας αναβάθμισης των ενεργών Φ.Η.Μ., σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές
πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο
πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.” (Β΄ 317), όπως ισχύει» (Β’ 4755),
-αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την όμοια απ. Αριθμ. Α. 1282 της
21/30.12.2020 «Παράταση έως 31/03/2021 της προθεσμίας αναβάθμισης των
ενεργών ΦΗΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ
Α.1024/2020 “Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου
επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο
πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ” (Β’ 317), όπως ισχύει» (Β’ 5830).
γ. Για την εφαρμογή της προϋπόθεσης του άρθρου 2.4. της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ
1068/1-4-2015 (Β΄497), σε σχέση με τις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας απόφασης, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος
της παρούσας αιτήσεις κατασκευαστών νέων μοντέλων ΦΗΜ, όσο και οι
κατασκευαστές για τους οποίους έχουν ήδη εγκριθεί ή εγκρίνονται αναβαθμισμένα
μοντέλα ΦΗΜ σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας.
δ. Με την πλήρωση της προϋπόθεσης του άρθρου 2.4. της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ
1068/1- 4-2015 (Β΄497), δεν επιτρέπονται πωλήσεις μη αναβαθμισμένων ΦΗΜ, με
εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου».
----------.----------
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277. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29519 της 12/12.5.2020 «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους
θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 17.5.2020 έως και
5.6.2020» (Β΄ 1816)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
και ιδίως της περ. στ΄ της παρ. 2 και της περ. δ΄ της παρ. 4 αυτού, όπως αυτή κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
β. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23093/6.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της
τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους
λατρείας για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 20.4.2020» (Β΄ 1178), όπως
η ισχύς αυτής παρατάθηκε αρχικώς με την υπ΄ αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.25763/16.4.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Παράταση ισχύος
της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας (Β΄ 1178) έως και τις 28.4.2020» (Β΄ 1471) και παρατάθηκε
εκ νέου με την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27283/28.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Παράταση ισχύος της αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας (Β΄ 1178) έως και τις 3.5.2020» (Β΄ 1628).
3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27807/2.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της
τέλεσης λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας και
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 στους
χώρους αυτούς για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 16.5.2020» (Β΄ 1643).
4. Την από 11.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπ΄ αρ. Β2α/οικ.29370/11.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο μόνο
1. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών,
μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής, καθώς και η προσέλευση προσώπων
για ατομική ή κατ΄ ιδίαν προσευχή σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής
λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού
καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων οίκων, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.)
κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο
σύνολο της Επικράτειας μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας:
α) ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να παρίσταται εντός του χώρου
λατρείας προκύπτει από την τήρηση της αναλογίας ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. επιφάνειας,
με ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις
κατευθύνσεις. Στον υπολογισμό του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνεται
αποκλειστικά και μόνο η επιφάνεια του κύριου/ ωφέλιμου χώρου που εξυπηρετεί τις
λατρευτικές ανάγκες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιφάνειες τυχόν άλλων όμορων
κυρίων χώρων του ακινήτου που εξυπηρετούν δραστηριότητες μη λατρευτικές (π.χ.
χώροι σεμιναρίων και αναγνωστηρίων), τυχόν βοηθητικών χώρων (π.χ. γραφείων,
αποθηκών), χώρων υγιεινής, κοινοχρήστων κ.λπ. Ο κατά νόμο υπεύθυνος
θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να προχωρήσει στην εσωτερική διαμόρφωση του
χώρου λατρείας ώστε να είναι αμέσως διακριτές οι θέσεις (ορθίων ή καθημένων) που
μπορούν να καταλάβουν οι προσερχόμενοι και να διατηρείται ο μέγιστος αριθμός τους
εντός του ορίου της προαναφερθείσας αναλογίας, καθώς και η απόσταση του ενός και
ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις,
β) σε περίπτωση που η επιφάνεια του χώρου λατρείας υπερβαίνει τα 500 τ.μ., ως
μέγιστος αριθμός παρισταμένων ορίζεται ο αριθμός πενήντα (50),
γ) να τηρούνται όλα τα θεσπισθέντα προληπτικά μέτρα υγιεινής για την αποφυγή
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά ανακοινώνονται από τον ΕΟΔΥ και
από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
2. α) Οι κατά νόμο υπεύθυνοι θρησκευτικοί λειτουργοί οφείλουν να διασφαλίζουν ότι
τηρείται ανά πάσα στιγμή ο μέγιστος επιτρεπόμενος συνολικός αριθμός ατόμων, η
αναλογία ένα άτομο ανά 10 τ.μ., η απόσταση του ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ
τους, καθώς και τα μέτρα υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID19, όπως ορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19.
β) Στις εισόδους των χώρων λατρείας υπάρχουν υποχρεωτικά δυο σταθμοί
αντισηπτικών προς χρήση των προσερχόμενων. Η υγιεινή των χεριών με αντισηπτικό
είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο στο χώρο λατρείας.
γ) Στις εισόδους των χώρων λατρείας στους οποίους οι προσερχόμενοι δεν
επιτρέπεται να εισέλθουν με τα υποδήματά τους, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα
πλύσης των ποδιών, με τήρηση της απόστασης του ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου ή
χρήσης ποδοναρίων, τα οποία δεν θα επαναχρησιμοποιούνται. Τα υποδήματά τους
πρέπει να τοποθετούνται από τους ίδιους εντός σακούλας, η οποία θα κλείνει ερμητικά.
Συνιστάται κάθε σακούλα υποδημάτων να τοποθετείται ξεχωριστά και χωρίς επαφή
μεταξύ τους. Σε περίπτωση που το λατρευτικό τυπικό περιλαμβάνει τη χρήση χαλιού,
συνιστάται οι προσερχόμενοι να φέρουν και να χρησιμοποιούν εντός του χώρου
λατρείας το δικό τους χαλί προσευχής.
440

δ) Απαγορεύεται η χρήση πνευστών οργάνων. Εάν κατά το οικείο λατρευτικό τυπικό
προβλέπεται η ύπαρξη χορωδίας ή ομαδικής υμνωδίας/απαγγελίας θρησκευτικών
ύμνων, από τους πιστούς συνιστάται η αποφυγή τους ή η τήρηση τουλάχιστον τριών
(3) μέτρων απόστασης μεταξύ τους.
ε) Καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής στον χώρο λατρείας συνιστάται η χρήση
προστατευτικής υφασμάτινης μάσκας από τους προσερχόμενους. Για την εξυπηρέτησή
τους πρέπει, σε εμφανές σημείο κάθε χώρου λατρείας, να έχει ληφθεί πρόνοια για τον
αναγκαίο εξοπλισμό υγιεινής (χαρτομάντηλα ή χάρτινες πετσέτες κ.λπ.).
στ) Είναι απαραίτητος ο συχνός καθαρισμός και η τοπική απολύμανση των
επιφανειών που αγγίζονται (π.χ. κουπαστές, χερούλια, διακόπτες) ή χρησιμοποιούνται
για την εκδήλωση του θρησκευτικού φρονήματος από πολλά πρόσωπα.
ζ) Στις εξόδους των χώρων λατρείας τοποθετούνται υποχρεωτικά κάδοι για την
απόρριψη του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού υγιεινής (μάσκες, γάντια,
χαρτομάντηλα, ποδονάρια κ.λπ.).
η) Με ευθύνη του κατά νόμο υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού εφαρμόζεται
σύστημα ελεγχόμενης εισόδου προσώπων στο χώρο λατρείας, ώστε να αποφεύγεται ο
συνωστισμός και να τηρείται η απόσταση του ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ
τους. Ο εφαρμόζων το σύστημα ελέγχου αναμονής στις εισόδους των χώρων λατρείας
φέρει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας του (π.χ. μάσκα, γάντια).
θ) Ο φυσικός αερισμός των χώρων λατρείας είναι υποχρεωτικός καθ΄ όλη την
διάρκεια λειτουργίας τους. Σε περίπτωση χρήσης τεχνητού κλιματισμού, πρέπει να
εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και φυσικός αερισμός με ανοικτές πόρτες και παράθυρα.
ι) Εφόσον κάποιος παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας, θα πρέπει να απομακρύνεται
με ευθύνη του κατά νόμο υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού από τον χώρο λατρείας,
τηρώντας τις απαραίτητες προφυλάξεις. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άμεση
απομάκρυνσή του, πρέπει να απομονωθεί προσωρινά μέχρι την ασφαλή απομάκρυνσή
του, αποφεύγοντας την επαφή με άλλα άτομα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχει
προβλεφθεί ειδικός χώρος με εξαερισμό, μάσκες, χαρτομάντηλα, πλαστική σακούλα
για απόρριψη αυτών και αντισηπτικό χεριών.
ια) Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση γεύματος για τη λύση της νηστείας (Ιφτάρ)
εντός των χώρων λατρείας ή σε βοηθητικούς χώρους αυτών. Με ευθύνη του υπεύθυνου
κατά νόμο θρησκευτικού λειτουργού, επιτρέπεται η διανομή των γευμάτων σε ατομικό
πακέτο, τηρουμένων των κανόνων προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 (και ιδίως της απόστασης του ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου
μεταξύ των ατόμων καθώς και της χρήσης προστατευτικής υφασμάτινης μάσκας και
γαντιών από τον διανομέα), αποκλειστικά σε όσους συμμετείχαν στην θρησκευτική
τελετή που προηγείται της λύσης της νηστείας.
3. Ο κατά νόμο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να ενημερώνει με κάθε
πρόσφορο τρόπο (ανάρτηση σε ιστοσελίδα, ανακοίνωση κ.λπ.) και σε κάθε περίπτωση
να αναρτά σε εμφανές σημείο της εισόδου του χώρου λατρείας: α) τις ώρες κατά τις
οποίες τελούνται λειτουργίες, λατρευτικές συνάξεις, ιεροπραξίες και κάθε είδους
θρησκευτικές τελετές, β) τις ώρες κατά τις οποίες είναι ανοικτός ο χώρος λατρείας για
την πραγματοποίηση ατομικής ή κατ΄ ιδίαν προσευχής και γ) τον συνολικό αριθμό
ατόμων που μπορούν να παρευρίσκονται ταυτοχρόνως στον χώρο λατρείας σύμφωνα
με την αναλογία ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ., με απόσταση μεταξύ τους ενός και ημίσεος
(1,5) μέτρου και με την επιφύλαξη ότι, σε περίπτωση που η επιφάνεια του χώρου
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λατρείας υπερβαίνει τα 500 τ.μ., ως μέγιστος αριθμός παρισταμένων ορίζεται ο αριθμός
πενήντα (50).
4. Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους χώρους λατρείας που βρίσκονται
εντός δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή άλλων υπηρεσιών,
καταστημάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, γηροκομείων,
οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων), ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και
επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).
Υπεύθυνοι τήρησης των όρων, προϋποθέσεων και μέτρων της παρούσας στους
προαναφερθέντες χώρους, είναι οι ιδιοκτήτες τους και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
5. Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τις Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα
Ησυχαστήρια και τους λοιπούς χώρους εγκαταβίωσης εντός της Επικράτειας. Κατά το
ως άνω χρονικό διάστημα απαγορεύονται οι οργανωμένες ομαδικές προσκυνηματικές
επισκέψεις. Ο αριθμός επισκεπτών που μπορούν να δέχονται ημερησίως (χωρίς
διανυκτέρευση) δεν μπορεί να υπερβαίνει την αναλογία ένα άτομο ανά 10 τ.μ. του
Καθολικού της Ιεράς Μονής ή του κεντρικού χώρου λατρείας του Μοναστηριού ή του
χώρου εγκαταβίωσης, με ανώτατο όριο τα πενήντα (50) άτομα. Οι απαγορεύσεις
επισκέψεων και όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της
Αθωνικής Πολιτείας, αποφασίζονται από τον Διοικητή του Αγίου Όρους, κατόπιν
προηγούμενης ενημέρωσης της Ιεράς Κοινότητας. Με την ως άνω απόφαση του
Διοικητή ορίζεται, εφεξής, ο αριθμός των εισερχομένων ημερησίως επισκεπτών, εντός
των ορίων που αναφέρονται ανωτέρω. Οι Ιερές Μονές, εφόσον επιθυμούν, μπορεί να
μην δέχονται επισκέπτες. Ο Διοικητής εποπτεύει την ορθή τήρηση όλων των μέτρων
προστασίας, είτε αυτά λαμβάνονται από τον ίδιο τοπικά είτε λαμβάνονται σε επίπεδο
Επικράτειας.
6. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες και
λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία
θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή και η προσέλευση συγγενών,
φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού
λειτουργού, του στενού συγγενικού περιβάλλοντος του αποβιώσαντος και των
προσώπων που επιμελούνται της ταφής, τηρουμένων αυστηρώς των λοιπών
προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών των υγειονομικών αρχών. Για τις
θρησκευτικές λειτουργίες που πραγματοποιούνται εντός χώρων λατρείας που
βρίσκονται εκτός κοιμητηρίων, ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 1 και 2. Οι αρχές που
είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία και διαχείριση των κοιμητηρίων, επιβλέπουν την
ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν να αποτρέπουν την προσέλευση
προσώπων, στα οποία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, σύμφωνα με το πρώτο
εδάφιο.
7. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας, μυστηρίου
και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής σε υπαίθριους χώρους, ισχύουν τα θεσπισθέντα
προληπτικά μέτρα υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και
οι σχετικοί κανόνες περί δημοσίων, υπαίθριων συναθροίσεων.
8. Επιτρέπεται η συνέχιση των διοικητικών λειτουργιών των χώρων θρησκευτικής
λατρείας.
9. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 17.5.2020 έως και 5.6.2020.
----------.----------
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278. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1105 της
8/13.5.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1821)
Με την παρ. 5 της υ.α. 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), κατωτ. αριθ. 436, ορίστηκε ότι: «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».
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 διάδοσης του» (Α΄ 55), όπως
τροποποιήθηκαν 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), όπως αυτές κυρώθηκαν με τους ν.
4682/2020 (Α΄ 76) και ν. 4683/2020 (Α΄ 83), αντίστοιχα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
5. 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).
6. Την υπ΄αριθμ. 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.
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Την υπ΄αριθμ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901 ).
9. Την υπ΄αριθμ. 339/18-07-2019 (Β΄ 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Απόστολο Βεσυρόπουλο».
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10. 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.
11. Την υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.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».
12. Την υπ΄ αριθμ. 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».
13. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.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.».
14. Την υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ 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».
15. Την υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ 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».
16. Την υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.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».
17. Την υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.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
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σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
18. Την υπ΄αριθμ. 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 αριθμ. 39/3/3011-2017 (ΦΕΚ 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 αριθμ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17-12020).
19. Την υπ΄αριθμ. 12997/231/23.03.2020 (Β΄ 993) απόφαση του Υπουργού Εργασίας
& Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των
εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοΐού COVID-19».
20. 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) όπως αυτές κυρώθηκαν με τους ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
αντίστοιχα.
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 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και
31/05/2020 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 30/09/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά την 01/05/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
διαστήματος της αναστολής.
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4. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα που
εκμισθώνουν ακίνητα στα εξής πρόσωπα: α) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως
ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014, β) στα εκτός αυτής νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της
επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και
ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%)
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) 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΄ αριθμ. Α.1061/26.03.2020 (Β΄1043)
απόφαση και την υπ΄ αριθμ. Α. 1074/02.04.2020 (Β΄ 1159), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ΄ αριθμ. Α. 1085/13.04.2020 (Β΄1388) απόφαση.
----------.----------

279. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1108 της
8/13.5.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1822)
Με την παρ. 5 της υ.α. Α.1148/2020 «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), κατωτ. αριθ. 427, ορίστηκε ότι: «5. Η απόφαση αυτή δεν
καταργεί τις αποφάσεις υπ΄ αρ. Α.1061/26-03-2020 (Β΄ 1043), Α. 1075/02-042020 (Β΄ 1160), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Α. 1086/ 13-04-2020
(Β΄ 1388) απόφαση και Α. 1108/08-05-2020 (Β΄ 1822).».
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 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
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5. 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).
6. Την αριθ. 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.
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Την αριθ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
9. Την αριθμ. 339/18.07.2019 (Β΄ 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Απόστολο Βεσυρόπουλο».
10. 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.
11. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.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.».
12. Την αριθμ. 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».
13. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.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.».
14. Την Δ1α/ΓΠ 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».
15. Την Δ1α/ΓΠ 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».
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16. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.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».
17. Την Δ1α/ΓΠ.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».
18. 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 αριθ. 39/3/30-11-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.
689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την αριθμ.
5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
19. Την 12997/231/23.03.2020 (ΦΕΚ 993 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των
εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κωρονοϊού COVID-19.
20. 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), 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 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και την
31/05/2020 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
περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 2Α του εντέκατου άρθρου της από 20/03/2020
448

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68). Από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης εξαιρούνται τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του δέκατου τρίτου άρθρου της
από 14/03/2020 ΠΝΠ (Α΄64). Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές
και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 30/09/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά τις 01/05/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
διαστήματος της αναστολής.
4. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται οι μισθωτοί που
εργάζονται στα εξής πρόσωπα: α) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που
ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού
ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της
πλειοψηφίας της Διοίκησης 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 παρούσα απόφαση δεν καταργεί την υπ' αριθμ. Α.1061/26.03.2020 (Β΄ 1043)
απόφαση και την υπ' αριθμ. Α. 1075/02.04.2020 (Β΄ 1160), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ' αριθμ. Α. 1086/13.04.2020 (Β΄ 1388) απόφαση.
----------.----------

280. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1106 της
8/13.5.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία
λαμβάνονται “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του”» (Β΄ 1823)
Με την παρ. 6 της υ.α. 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), κατωτ. αριθ. 438, ορίστηκε ότι: «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».
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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 ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων»
(Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
5. 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».
6. Την αριθμ. 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.
7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την αριθμ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/Β΄/26-7-2019) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο».
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
11. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14.3.2020 (ΦΕΚ 859/Β΄/14.3.2020) απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παράλιων (δημόσιων, δημοτικών,
ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν.
4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων».
12. Την αριθμ. 18152/14.3.2020 (ΦΕΚ 857/Β΄/14.3.2020) απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και
30.4.2020».
13. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18149/13.3.2020 (ΦΕΚ 855/Β΄/13.3.2020) απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών
επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών

450

εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020».
14. Την Δ1α/Γ.Π οικ.16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783/Β΄/ 10.3.2020) απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών
μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών,
φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,
δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα
από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».
15. Την Δ1α/Γ.Π οικ. 16837/10.3.2020 (ΦΕΚ 782/Β΄/ 10.3.2020) απόφαση των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων
αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των
εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος».
16. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17733/12.3.2020 (ΦΕΚ 833/Β΄/12.3.2020) απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων,
κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης,
παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης
αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για
το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020».
17. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17.3.2020 (ΦΕΚ 915/Β΄/ 17.3.2020) απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020
έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
18. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθμ. 39/3/3011-2017 (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ. ) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», καθώς
και την αριθμ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ
27/Υ.Ο.Δ.Δ./17-1-2020).
19. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από
11.3.2020 (ΦΕΚ 55Α΄) 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).
20. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
21. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
451

1. Παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 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
στον 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 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 στις
20/03/2020, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και 31/05/2020. 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 30/09/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά την 01/05/2020 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.
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 τις αριθμ. Α.1053/21.03.2020 (Β΄ 949), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Α.1062/26.03.2020 (Β΄ 1043) απόφαση, και αριθμ.
Α.1072/02.04.2020 (Β΄ 1157), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Α.1083/13.04.2020
(Β΄ 1387) απόφαση, αποφάσεις.
(Ακολουθεί Πίνακας)
----------.----------
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