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αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
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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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581. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4922/Α321 της 17.7/3.8.2020 «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (εκτός επαγγελματικών χρήσεων) που
επλήγησαν από την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β΄ 3205)
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από
28.07.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ.
και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας ”περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των
σεισμών 1981” και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α΄ 203), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. 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.
4. Του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές
επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 216).
5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
και 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), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη αυτής που έχει εκτιμηθεί στην υπ΄ αρ.
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./1462/Α325/01.12.2017 (Β΄ 4306) κοινή υπουργική απόφαση, σε
βάρος των πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του
λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α΄ 178).
6. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
(Α΄ 151) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
7. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και τις διατάξεις της υπ΄αρ.
Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
8. Της υπ΄ αρ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας
και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων
ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β΄ 746).
9. Της υπ΄ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./1462/Α325/01.12.2017 κοινής υπουργικής
απόφασης που αφορά και στην οριοθέτηση περιοχών που επλήγησαν και την
πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής καθώς και χορήγηση Στεγαστικής
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Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (εκτός επαγγελματικών
χρήσεων) (Β΄ 4306), και την διόρθωση σφάλματος όπως δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2491).
10. Της υπ΄ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 4603 /A321/18.12.2017 απόφασης του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία αφορά στις προθεσμίες και διαδικασία
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση
και επισκευή κτιρίων πληγέντων(εκτός επαγγελματικών χρήσεων) (Β΄ 4555), και από
την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής.
11. Της υπ΄ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./2858/Α321/12.04.2019 υπουργικής απόφασης με
θέμα «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση
Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (εκτός
επαγγελματικών χρήσεων) που επλήγησαν από την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου
2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας
Αττικής» (Β΄ 1417).
Β. Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ΄ αρ. ΔΝΣα/οικ.39023/ΦΝ456ε/30.6.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης
Νομοθετικού Συντονισμού (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 4922/1.7.2020 ).
2. Το υπ΄ αρ. 39042/4471/1.7.2020 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών
Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (υπ΄ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 4904/1.7.2020).
και επειδή
• σύμφωνα με την υπ΄ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/1462/Α325/ 1.12.2017 (Β΄ 4306) κοινή
υπουργική απόφαση ορίστηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για έκδοση Άδειας
Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) και για έκδοση Βεβαίωσης
Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστική Συνδρομής για Ανακατασκευή
• με την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση (κεφ. 2 παρ. 2.2) δίνεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των ως άνω αιτήσεων, έως (2) έτη.
• με την υπ΄ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./2858/Α321/12.04.2019 (Β΄ 1417) υπουργική
απόφαση χορηγήθηκε προθεσμία ενός (1) έτους για την υποβολή αιτήσεων για
έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) και για
έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστική Συνδρομής για
Ανακατασκευή, η οποία έληξε στις 24.4.2020.
• προκλήθηκαν καθυστερήσεις στη διαδικασία αποκατάστασης των πληγέντων,
λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κορωνοϊού,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε νέα προθεσμία μέχρι 11.12.2020, για την υποβολή αιτήσεων με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές υπουργικές
αποφάσεις, για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ)
και για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για
ανακατασκευή από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων (εκτός επαγγελματικών
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χρήσεων), από την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία, συνοδευόμενες από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού
διαδικασιών χορήγησής της.
-----------.---------582. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Γ2α/7170 της 28.7/4.8.2020 «Τροποποίηση - συμπλήρωση του
Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας “Θριάσιο”» (B΄ 3232)
Έχοντας υπόψη:
1. Tο άρθρο 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄133), σε συνδυασμό με το άρθρο 42 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α)
της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. ”Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες
διατάξεις» (Α΄104).
2. Tο άρθρο 6 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄37).
3. Tο άρθρο 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή
του νόμου ”Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του
δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (Α΄
41).
4. Tο άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
5. Tο π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α΄ 32).
6. Tο π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
7. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121), όπως ισχύει.
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8. Tην υπ΄ αρ. 54713/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3105).
9. Tην υπ΄ αρ. 340/18-07-2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 3051).
10. Tην υπ΄ αρ. Υ4α/οικ.25218/08-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός
του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας ”Θριάσιο”» (Β΄ 736).
11. Tην υπ΄ αρ. ΔΠΑΠ 38733/04-07-2019 εισήγηση της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και
Αιγαίου.
12. Το απόσπασμα πρακτικών της 33ης/2018 (θέμα 1ο) και 11ης/2019 (θέμα 1ο)
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας
«Θριάσιο».
13. Την από 29-10-2018 επιστολή της Άννα – Μαρία - Λουίζου Λάτση.
14. Τις από 09-10-2018 και 27-03-2019 επιστολές της MDA ΕΛΛΑΣ (Σωματείο
Φροντίδας Ατόμων με Νευρομυικές Παθήσεις).
15. Tην υπ΄ αρ. 102η/15-11-2019 (θέμα 14ο του 2ου θέματος: τρέχοντα θέματα)
Συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΕ.
16. Tην υπ΄ αρ. Β2α/οικ. 9702/13-02-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
17. Tο γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής,
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του ετήσιου προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του
Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο», λόγω του κόστους λειτουργίας της ειδικής μονάδας
Νευρομυικών Παθήσεων, το οποίο έχει προσδιοριστεί στο συνολικό ποσό των
20.500,00 ευρώ και θα αντιμετωπιστεί από τις υπάρχουσες εγγεγραμμένες πιστώσεις
(σχ. ΑΔΑ ΩΧΕΙ4690ΒΚ-ΓΥΨ, 6ΘΔ6469ΟΒΚ3Κ4, 6ΦΣ54690ΒΚ-Η8Ψ). Η εν λόγω
ετήσια δαπάνη θα βαρύνει και τους επόμενους προϋπολογισμούς του Φορέα εντός
των ορίων εκάστου οικονομικού έτους του ισχύοντος ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:
Η υπ΄ αρ. Υ4α/οικ.25218/08-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του
Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας “Θριάσιο”» (Β΄736), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει με τις υπ΄ αρ. Υ4α/11549/13/20-05-2013 κοινές υπουργικές αποφάσεις
(Β΄1289), Α3α/65660/14/28-07- 2015 κοινές υπουργικές αποφάσεις (Β΄1749) και
Γ2α/ οικ. 90570/22-11-2018 κοινές υπουργικές αποφάσεις (Β΄5261), τροποποιείται
και συμπληρώνεται ως εξής:
Άρθρο 1
Στους Τομείς της παρ. 1 του άρθρου 6 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
και ειδικότερα στην περίπτωση α) Παθολογικός Τομέας, στο Νευρολογικό Τμήμα
εντάσσεται μία (1) Ειδική Μονάδα Νευρομυϊκών Παθήσεων. Η εν λόγω Ειδική
Μονάδα δεν είναι αυτόνομη και λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος.
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει.
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583. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 83013 της 4/4.8.2020 «Ανάληψη συνολικής ετήσιας
υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020» (Β΄ 3239)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄
143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 79 παρ. 2.
3. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 «Περί αναγραφής εις τον Κρατικόν
Προϋπολογισμόν από του οικονομικού έτους 1952 - 1953 και εφεξής πιστώσεων δια
δαπάνας προβλεπόμενας υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και Ο.Κ.Α. εις βάρος των
κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσεως» (Α΄ 266).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Την υπ΄ αρ. 47/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100).
8. Την υπ΄ αρ. 340/26-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
9. Τον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2020, όπως ψηφίστηκε από την Βουλή
των Ελλήνων.
10. Τον ν. 4651/2019 (Α΄ 209) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020».
11. Το άρθρο 9 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π.
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από
1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις».
12. Το άρθρο 98 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) «Φορολογικές παρεμβάσεις για την
ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876,
(ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την
αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της
νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».
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13. Την ανάγκη για διευκόλυνση της υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων 2020 μέσω της υπερανάληψης δεσμεύσεων προκειμένου να είναι εφικτή
η επίτευξη του στόχου απορρόφησης του συνόλου των προϋπολογιζομένων πόρων.
14. Το γεγονός ότι με το άρθρο 9 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) αυξήθηκαν οι
πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020, στο πλαίσιο
λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19, κατά 1.250.000.000 ευρώ.
15. Την υπ΄ αρ. 55559/2.6.2020 (Β΄ 2113) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 166/2.1.2020 (Β΄ 2) απόφασης για την
ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων
επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020».
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
«Προς διευκόλυνση της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
2020, την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων
επενδύσεων 2020, καθώς και την προέγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης έναντι
του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2021 ως ακολούθως:
ποσά σε εκατ. ευρώ
Υπολειπόμενη
δαπάνη
ολοκλήρωση
συνεχιζόμενων
προηγούμενα έτη έργων ΠΔΕ

για
από

33.264

Πιστώσεις ΠΔΕ 2020

9.521

Προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης
(ΠΔΕ 2021)

4.760,5

Σύνολο ανάληψης υποχρέωσης για
ΠΔΕ 2020

14.281,5

Η παρούσα ισχύει για το οικονομικό έτος 2020.».
Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 116329 της 4/10.11.2020 «Αντικατάσταση
της υπ’ αρ. 83013/4.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης για την ανάληψη
συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων
επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020
(Β’ 3239)» (Β’ 4959).
----------.----------
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584. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 3113.11/46794/20 της
20.7/4.8.2020 «Μείωση των υπέρ των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., Λιμενικών
Ταμείων, Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων
ανταποδοτικών δικαιωμάτων» (Β΄ 3242)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εξηκοστού έκτου της από 13-04-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84), το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν.4690/2020 (Α΄104),
β) της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες
διατάξεις» (Α΄180),
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 άρθρου 51 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102),
ε) της παρ.8 του άρθρου 140 του ν. 4504/2017 «Διά βίου εκπαίδευση προσωπικού
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής... θέματα πολιτικού προσωπικού,
συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄184),
στ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄
133),
ζ) της παρ. 7 του άρθρου 20 του β.δ. της 14/19/1/1939 «Περί κωδικοποιήσεως των
περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (Α΄24), όπως ισχύει,
η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98),
θ) του π.δ. 70/2015 «... Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» (Α΄ 114),
ι) της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄145), όπως ισχύει,
ια) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄180), όπως ισχύει,
ιβ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), όπως
ισχύει,
ιγ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α΄26), όπως ισχύει,
ιδ) 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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ιε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121),
ιστ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),
ιζ) της απόφασης υπ΄ αρ. 340/18-7-2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
ιη) της υπ΄ αρ. 3422.27/31/02/22-11-2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Μειώσεις
- απαλλαγές καταβολής λιμενικών δικαιωμάτων Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων σύμβασης
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και έκτακτης δρομολόγησης» (Β΄1523),
ιθ) της υπ΄ αρ. 8122.1/03/04/03-02-2004 κοινής υπουργικής απόφασης
«Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών
Ταμείων» (Β΄310), όπως ισχύει,
κ) των υπ΄ αρ. 3113.11/63645/2017/06-09-2017 (Β΄3268), υπ΄ αρ. 1692/14/26-052014 (Β΄1402), υπ΄ αρ. 3113.11/40363/2018/31-05-2018 (Β΄2147), υπ΄ αρ. 16932/
ΕΓΔΕΚΟ1777/18-04-2007 (Β΄654), υπ΄ αρ. 8122.1/50/2014/ 06-10-2014 (Β΄2747),
υπ΄ αρ. 8122.1/51/2014/06-10-2014 (Β΄2749), υπ΄ αρ. 36696/ ΕΓΔΕΚΟ1506/25-082011 (Β΄1882), υπ΄ αρ. 3113.11/52541/2018/10-07-2018 (Β΄3402), υπ΄ αρ.
8122.1/49/2014/06-10-2014 (Β΄2746-Διορθ.σφαλμ. Β΄2467/2015), υπ΄ αρ.
48058/ΕΓΔΕΚΟ1680/21-10-2008 (Β΄2204) και υπ΄ αρ. 3113.11/31093/2016/11-042016 (Β΄1093) κοινών υπουργικών αποφάσεων.
2. Την ανάγκη αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19.
3. Την υπ΄ αρ. 2814.2/24927/2020/28-04-2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Την υπ΄ αρ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2020/19/27-5-2020 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του τακτικού Π/Υ ή του Π/Υ φορέων Γενικής Κυβέρνησης, αποφασίζουμε:
1. Στην περίπτωση των Λιμενικών Ταμείων (ΛΤ), Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων
(ΔΛΤ) και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων (ΔΛΓ), η μείωση σε ποσοστό 20%, για
τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, των πάσης φύσεως ανταποδοτικών
δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής/πλεύρισης, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού,
αφορά όλα τα πλοία/πλωτά ναυπηγήματα και επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, πλην
κρουαζιερόπλοιων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την υπ΄ αρ. 8122.1/03/04/ 03-022004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας (Β΄310).
2. Στην περίπτωση των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. (ΟΛ ΑΕ), η πλειοψηφία του
Μετοχικού Κεφαλαίου των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο, η
μείωση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται επί των ανταποδοτικών δικαιωμάτων των
αντιστοίχων κατηγοριών πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων και επαγγελματικών
αλιευτικών σκαφών, πλην κρουαζιερόπλοιων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με τις κοινές
υπουργικές αποφάσεις της παρ. 1(κ) του προοιμίου της παρούσας.
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3. Καταβληθέν ποσό που υπερβαίνει το ύψος των ανταποδοτικών δικαιωμάτων
πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων (πλην κρουαζιερόπλοιων) για τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο και Μάιο 2020, όπως ορίζονται στις παρ. 1 και 2 της παρούσας,
συμψηφίζεται ή επιστρέφεται, κατά την ακόλουθη διαδικασία:
α) Στην περίπτωση πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων, πλην κρουαζιερόπλοιων, η
διαφορά που προκύπτει από τη μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων
των παρ. 1 και 2 της παρούσας, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020,
συμψηφίζεται υποχρεωτικά από τους ΟΛ ΑΕ ή τις Λιμενικές Αρχές για τα ΛΤ, ΔΛΤ
και ΔΛΓ, κατά τη βεβαίωση και είσπραξη των ανταποδοτικών τελών ενός εκ των
επόμενων μηνών έως το Νοέμβριο 2020.
β) Στην περίπτωση που πλοία/πλωτά ναυπηγήματα, πλην κρουαζιερόπλοιων, που
έχουν καταβάλει λιμενικά δικαιώματα για το μήνα Μάρτιο ή το μήνα Απρίλιο και δεν
έκαναν ή δεν θα κάνουν χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων (προσόρμιση,
παραβολή, πρυμνοδέτηση, ελλιμενισμός) σε λιμένες αρμοδιότητας των φορέων
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων της παρούσας, κατά τους μήνες Απρίλιο και
Μάιο 2020 ή Μάιο 2020, αντίστοιχα, ώστε να είναι δυνατός ο συμψηφισμός της
προηγούμενης παραγράφου, η διαφορά επιστρέφεται κατόπιν αίτησης του υπόχρεου
(πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή ναυτικού πράκτορα) η οποία κατατίθεται προς έλεγχο,
είτε στον Οργανισμό Λιμένα Α.Ε., είτε στη Λιμενική Αρχή για τα ΛΤ, ΔΛΤ και ΔΛΓ,
το αργότερο έως τις 30-11-2020 και θα περιλαμβάνει το όνομα και τα στοιχεία του
πλοίου/πλωτού ναυπηγήματος, το αποδεικτικό πληρωμής, το ΑΦΜ της
πλοιοκτήτριας εταιρείας και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου
της επιστροφής.
4. Σε περίπτωση που υπόχρεοι ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών
έχουν προκαταβάλει μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια δικαιώματα προσόρμισης,
πρυμνοδέτησης και παραβολής/πλεύρισης, η μείωση των παρ. 1 και 2 της παρούσας,
εφαρμόζεται επιπλέον των εκάστοτε προβλεπόμενων εκπτώσεων, όπως αυτές
ορίζονται στις ανωτέρω υπό στοιχείο 1(ιθ΄) και (κ΄) του προοιμίου της παρούσας
κοινής υπουργικής απόφασης και αναλογικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και
Μάιο 2020.
5. Στην περίπτωση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που ελλιμενίζονται μόνιμα
σε λιμένα αρμοδιότητας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων της
παρούσας, οι ΟΛ ΑΕ ή οι Λιμενικές Αρχές για τα ΛΤ, ΔΛΤ και ΔΛΓ,
πραγματοποιούν συμψηφισμό της διαφοράς με τη βεβαίωση και είσπραξη των
ανταποδοτικών τελών του μηνός Ιουνίου 2020 ή με την τυχόν νέα εξαμηνιαία ή
ετήσια προκαταβολή εκ μέρους των υπόχρεων.
6. Η μείωση των παρ. 1 και 2 της παρούσας, εφαρμόζεται επιπλέον της μείωσης των
υπέρ των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και Λιμενικών Ταμείων, προβλεπόμενων
λιμενικών δικαιωμάτων προσόρμισης-παραβολής ή πρυμνοδέτησης της παρ. 1 της
υπ΄ αρ. 3422.27/31/02/ 22-11-2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 1523), για τα πάσης φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ
πλοίων που εκτελούν δρομολόγια μεταξύ ελληνικών λιμένων του άρθρου ογδόου
παρ.5 του ν.2932/2001 (Α΄145) και χορηγείται κατά τη διαδικασία που η εν λόγω
κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει.
----------.----------
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585. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2242.10/50452/2020 της 3/4.8.2020
«Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-3-2020 Π.Ν.Π.
“Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)”» (Β΄ 3243)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-3-2020 και
κυρωθείσας με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6α΄ του
άρθρου τεσσερακοστού της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού
Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην
Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 89),
γ) του π.δ. 228/1998 «Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών» (Α΄ 176), όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 894/1981 «Περί της παρεχομένης εις τους ησφαλισμένους του Οίκου
Ναύτου προστασίας» (Α΄ 226), 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 Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98), όπως ισχύει,
στ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ... Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
(Α΄ 114),
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 π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
ια) της υπ' αρ. 340/2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
ιβ) της υπ΄ αρ. 2242.10/21372/2020/2-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄
1128), όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄ αρ. 2242.10/32718/2020
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κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2209).
2. Τις υπ΄ αρ. 482/16-1-2020 και 484/16-1-2020 αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης
Οίκου Ναύτου (ΑΔΑ: ΩΗΔ0469ΗΞΞ-5Μ6 και Ψ71Τ469ΗΞΞ-ΞΧΘ).
3. Την υπ΄ αρ. 2811.23/11089/2020/21-7-2020 απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/Γρ. Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 08, Α/Α 56695 Βιβλίου
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ: Ω9194653ΠΩ-ΖΞΖ).
4. Την υπ' αρ. 2814.5/47776/2020/ Α.Σ.2814.5.1/10/2020/ 23-7-2020 εισήγηση του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης των ναυτικών που πλήττονται σημαντικά λόγω
των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους
1.762.200,00€ σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα», του
ειδικού φορέα ΑΛΣΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οικ. έτους 2020, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η χρονική διάρκεια αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης των ναυτικών σε
πλοία της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την
παρ. 6 του άρθρου τεσσερακοστού της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 90), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
αφορά στον πρώτο μήνα εφαρμογής της ανωτέρω από 01-05-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου.
2. Οι ναυτικοί της παραγράφου 1 της παρούσας λαμβάνουν, ως έκτακτη οικονομική
ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ
(534€).
3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
4. Οι ναυτικοί των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή δεν υποχρεούνται σε
εργασία για λογαριασμό του πλοίου, εκτός περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης κατόπιν
εντολής της Λιμενικής Αρχής.
5. Στην περίπτωση διακοπής ανεκτέλεστων ή ανάληψης δρομολογίων ή έναρξης
εκτέλεσης πλόων, που η αναστολή της σύμβασης ναυτολόγησης των ναυτικών των
πλοίων αυτών μπορεί να περατώνεται ακόμη και προ του πλήρους δυνατού χρονικού
διαστήματος της, οι ναυτικοί είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ' αναλογία
των ημερών διάρκειας της αναστολής, με βάση υπολογισμού το ποσό των
πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534€) που αντιστοιχεί στις τριάντα (30)
ημέρες. Ομοίως, σε περίπτωση που ναυτικοί, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε
αναστολή, αποναυτολογούνται, κατόπιν αιτήσεως τους είναι δικαιούχοι της
οικονομικής ενίσχυσης κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.
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6. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως
λαβόντος, με απόφαση του Οίκου Ναύτου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
----------.---------586.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 49556
της 4/4.8.2020 «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και
δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών
θεραπειών ειδικής αγωγής» (Β΄ 3244)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (L 119/1),
β) του ν. 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 138),
γ) των άρθρων 47 και 48 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134), όπως ισχύει,
δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),
ε) του άρθρου 1 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),
στ) του άρθρου 1 του ν. 4690/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Κύρωση:
α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις" (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. "Περαιτέρω μέτρα για την
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αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα" (Α΄ 90) και άλλες
διατάξεις”» (Α΄ 104),
ζ) του άρθρου 14 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης
οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 133),
η) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως ισχύει,
θ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως
ισχύει,
ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει,
ια) 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,
ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 Διορθώσεις
Σφαλμάτων), όπως ισχύει,
ιγ) την υπ΄ αρ. 161/25-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3017).
2. Την υπ΄ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
3. Την υπ΄ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
4. Την υπ΄ αρ. 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Β΄ 3990).
5. Την υπ΄ αρ. 3981 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή
Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα
τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).
6. Την υπ΄ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π/80157/18 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.
46846/19- 06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός
Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ)» (Β΄ 4898).
7. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων ζητημάτων για τη διαδικασία ηλεκτρονικής
αίτησης και υποβολής εγγράφων για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων
παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης.
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8. Την υπ΄ αρ. 1069 απόφαση της 698/03-08-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
9. Την υπ΄ αρ. Β1α,Β2β/οικ. 49319/04-08-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. παρ. ε της
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία με την
παρούσα κοινή υπουργική απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ατομικών
αιτημάτων ΕΟΠΥΥ
1. Μετά την έκδοση των γνωματεύσεων ειδικής αγωγής και την εκτέλεση των
εγκεκριμένων θεραπειών του άρθρου 45 και του σχετικού Παραρτήματος της παρ. 6
του άρθρου αυτού του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, από ιδιώτες παρόχους,
μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, οι άμεσα ασφαλισμένοι υποβάλλουν
ηλεκτρονική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ηλεκτρονική υποβολή ατομικών
αιτημάτων ΕΟΠΥΥ» μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr) για την αποζημίωση δαπανών για τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων,
που ορίζονται στο άρθρο 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας
(Β΄ 4898/2018) του ΕΟΠΥΥ. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η
προηγούμενη αυθεντικοποίηση του άμεσα ασφαλισμένου με τη χρήση των κωδικών
διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης.
2. Με την ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται/αναρτώνται
μηνιαίως:
α) Ηλεκτρονικό τιμολόγιο του παρόχου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4308/2014
(Α΄ 251) ή ψηφιακό αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου/απόδειξης στο οποίο
εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων θα αναγράφεται ο αριθμός της μηνιαίας
ηλεκτρονικής γνωμάτευσης και το χρονικό διάστημα της θεραπείας που εκτελέστηκε.
β) Χειρόγραφη γνωμάτευση για όσες περιπτώσεις αυτή δεν έχει αντικατασταθεί από
ηλεκτρονική και απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας από Υγειονομικές Επιτροπές,
εκτός των ΚΕΠΑ.
γ) Βεβαίωση του θεραπευτή ή του ιδιοκτήτη του κέντρου, στην οποία θα
αποτυπώνονται οι ημερομηνίες διενέργειας των θεραπειών και τα στοιχεία των
θεραπευτών (ονοματεπώνυμο-ιδιότητα-αριθμός άδειας ασκήσεως επαγγέλματος). Η
βεβαίωση υπογράφεται και σφραγίζεται από τον θεραπευτή και στις περιπτώσεις
κέντρων θεραπείας από το σύνολο των θεραπευτών που εκτέλεσαν τις αιτούμενες
πράξεις θεραπείας. Στις περιπτώσεις κέντρων θεραπείας η βεβαίωση του νόμιμου
εκπροσώπου του κέντρου θα συνοδεύεται και από βεβαίωση δραστηριοτήτων της
επιχείρησης ή μεταβολής αυτών ή κατάσταση συμφωνητικών των συνεργαζόμενων
θεραπευτών, ιατρών.
δ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος των θεραπευτών που διενεργούν τις θεραπείες, στις
περιπτώσεις που οι θεραπευτές δεν έχουν πιστοποιηθεί στο ΟΠΣ ΕΟΠΥΥ.
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ε) Στην ηλεκτρονική αίτηση ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεωτικά επιβεβαιώνει
μέσω κατάλληλου πεδίου την ακρίβεια του συνόλου των υποβληθέντων στοιχείων
και δικαιολογητικών, τον αριθμό της πρωτότυπης ηλεκτρονικής γνωμάτευσης και το
γεγονός ότι το σύνολο των υποβληθεισών για αποζημίωση θεραπευτικών πράξεων
εκτελέστηκαν σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας. Επιπρόσθετα, ο
άμεσα ασφαλισμένος υποχρεωτικά επιβεβαιώνει μέσω κατάλληλου πεδίου ότι δεν
αποζημιώνεται για ειδικές θεραπείες από ειδικά εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία, άσυλα,
Κ.Α.Α. και ΚΔ.Η.Φ.
2. Ο ΕΟΠΥΥ καθορίζει τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά που αναρτώνται με κάθε
μηνιαία ηλεκτρονική αίτηση ενημερώνοντας τους υπεύθυνους για την διαχείριση και
τον συντονισμό της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να μειώνει
σταδιακά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της παροχής, είτε
με την αντικατάσταση των χειρόγραφων δικαιολογητικών είτε με την σταδιακή
ενεργοποίηση δυνατοτήτων ψηφιακών υπηρεσιών αυτεπάγγελτου ελέγχου.
3. Οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ δύναται να προβαίνουν σε ηλεκτρονικούς ελέγχους
και διασταυρώσεις των υποβληθέντων στοιχείων και να αποστέλλουν περιοδικά
στοιχεία στην ΑΑΔΕ για τον ίδιο σκοπό.
Άρθρο 2
Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να
πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Για την
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου
Υφυπουργού με Εγχειρίδιο Χρήσης.
Άρθρο 3
Εκκαθάριση, έκδοση απόφασης και αποζημίωση των δαπανών ειδικής αγωγής
1. Η ηλεκτρονική αίτηση για την αποζημίωση των μηνιαίων θεραπευτικών πράξεων,
με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στα
αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να ελεγχθούν και εκκαθαριστούν οι
αιτούμενες δαπάνες, από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις βάσει της χωρικής
τους αρμοδιότητας. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να κατανέμει τα ατομικά αιτήματα και με
άλλα κριτήρια, μεταξύ των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή Ομάδων Εργασίας
προκειμένου να επιτυγχάνει μικρότερους χρόνους εκκαθάρισης. Η αίτηση λαμβάνει
αριθμό πρωτοκόλλου στο και ενημερώνεται σχετικά η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της
Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνέχεια δύναται να ενημερώνεται και ο ασφαλισμένος με
τηλεφωνικό μήνυμα sms, για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του και την
αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ. Επίσης ενημερώνεται στο ΟΠΣ
ΕΟΠΥΥ ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) με τα στοιχεία του αιτήματος και όλα
τα δικαιολογητικά υποβολής. Κατά την υποβολή του αιτήματος ελέγχεται η
ασφαλιστική ικανότητα και ο έλεγχος της σχέσης κύριου ΑΜΚΑ και
προστατευόμενων μελών, προκειμένου να ελεγχθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις
για την αποζημίωση των δαπανών και σταδιακά η αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση
του λογαριασμού πληρωμών (IBAN) του δικαιούχου με τον ΑΦΜ του δικαιούχου ή
συνδικαιούχου του λογαριασμού, με τον τρόπο που θα υλοποιηθεί για την εφαρμογή
του άρθρου 18 του ν. 4704/2020.
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2. Τα αιτήματα ελέγχονται και εκκαθαρίζονται, σύμφωνα με τις κείμενες
δημοσιονομικές διατάξεις και τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του
Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), από τα αρμόδια
όργανα του ΕΟΠΥΥ βάσει της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν ή συμπληρωματικών που ζητήθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ
για την θεραπεία ελλείψεων.
3. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του αιτήματος την εκκαθάριση και την
έκδοση σχετικής απόφασης για την έγκριση ή απόρριψη της αιτούμενης δαπάνης η
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη ενημερώνεται από τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με το αποτέλεσμα της
εκκαθάρισης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της απόφασης. Στη συνέχεια δύναται να
ενημερώνεται και ο ασφαλισμένος με τηλεφωνικό μήνυμα sms για το αποτέλεσμα της
εκκαθάρισης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής απόφασης. Την απόφαση
μπορεί να την αντλήσει ο δικαιούχος από τον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας ή
εναλλακτικά μπορεί να κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του δικαιούχου, χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση. Η ανάρτησή
της στον ΦΑΥ ή η ηλεκτρονική κοινοποίησή της θα γίνεται την ημέρα έκδοσης της
απόφασης. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά από την παρέλευση δέκα
(10) πλήρων εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.
4. Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί για πέντε έτη το σύνολο των πρωτότυπων
δικαιολογητικών των ατομικών του αιτημάτων και να τα προσκομίζει στις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, εντός είκοσι (20) ημερών από την ενημέρωσή του,
οποτεδήποτε τους ζητηθεί. Τα δικαιολογητικά μπορεί να ζητούνται και με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση. Σε περίπτωση μη
προσκόμισης των ζητηθέντων δικαιολογητικών, ακολουθείται η διαδικασία του
ν. 4270/2014 για την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Άρθρο 4
Ενστάσεις
Η υποβολή ένστασης και των δικαιολογητικών που την τεκμηριώνουν
πραγματοποιείται εντός 40 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της
προσβαλλόμενης απόφασης. Η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 1 του άρθρου
30 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) εξετάζει τις ενστάσεις βάσει των υποβληθέντων με το
αρχικό αίτημα δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με την
ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας
(ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.-----------
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587. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ ΤΠΕΑ/381667/12294/6783/2136
της 20.7/5.8.2020 «Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού “Ίδρυση Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας, Γ΄ Κατηγορίας στη
Θεσσαλονίκη” (Β΄6036)» (Β΄ 3251)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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).
β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός
αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α΄ 121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78
παρ. 2, του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων
της ΕΛ.Τ.Τ., Αναμόρφωση Οργανισμού το Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 163).
γ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).
2. Την από 2/6/2020 επιστολή του Διευθυντή Σπουδών της σχολής προς την
επιτροπή διοίκησης της σχολής.
3. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση
μαθημάτων στο βουνό.
5. Τις καθυστερήσεις που προέκυψαν από τη μη λειτουργία των υπηρεσιών λόγω
COVID -19, αποφασίζουμε:
Τροποποιείται
η
υπ΄
αρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/
606095/23880/12869/3871/2018 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού «Ίδρυση Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας Γ΄ Κατηγορίας στη
Θεσσαλονίκη» (Β΄ 6036), ως προς την καταληκτική ημερομηνία λειτουργίας της
σχολής, η οποία ορίζεται στις 30/5/2021.
Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
----------.---------588. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
A 38080/1941 της 28.7/5.8.2020 «Κυκλοφορία Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης
(Ε.Δ.Χ.) οχημάτων στους Λεωφορειόδρομους στην πόλη της Θεσσαλονίκης» (Β΄
3253)
Έχοντας υπόψη:
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1. Την παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για την κατανομή
του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 40).
2. Την υπ΄ αρ. Α. οικ. 17859/1341/2007 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ωρών
κυκλοφορίας των ΕΔΧ αυτοκινήτων στις Ειδικές Λωρίδες για τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, στην πόλη της Θεσσαλονίκης» (Β΄ 489).
3. Το ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
4. Το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 244/1987, «Κανονισμός λειτουργίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας
χρήσης (ταξί- αγοραία) όλης της χώρας εκτός εκείνων που έχουν έδρα στην περιοχή
Αθηνών- Πειραιώς -Περιχώρων» (Α΄ 104), όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄
57), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 112).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
10. Το π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών».
11. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
12. Την υπ΄ αρ. ΔΝΣα΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/2019 (Β΄ 3058) «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη».
13. Το υπ΄ αρ. 5926/17.12.2019 αίτημα του Σωματείου Ιδιοκτητών Επιβατικών
Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης «Ο ΕΡΜΗΣ» για άρση των χρονικών
περιορισμών κυκλοφορίας των Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης στις αποκλειστικές
λωρίδες για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
14. Την υπ΄ αρ. 1348/16.12.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης με την οποία συναινεί στην ύπαρξη πλήρους ελεύθερης χωρίς ωράριο
πειθαρχημένης διέλευση επί 24 ώρου βάσεως των ΤΑΞΙ στις λεωφορειογραμμές.
15. Το πρακτικό 4 της 4ης συνεδρίασης/11.03.2020 απόφαση 34 της
Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης με την οποία διαπιστώνεται η
κυκλοφοριακή συμφόρηση ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και
εκτιμάται η αναγκαιότητα λήψης πρωτοβουλιών για μέτρα προσωρινού χαρακτήρα
μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες ενίσχυσης του μεταφορικού έργου του Ο.Α.Σ.Θ.
και οι εργασίες του Μετρό Θεσσαλονίκης.
16. Το υπ΄ αρ. 141248/02.06.2020 έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης ο οποίος,
λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα προστασίας κατά τις μετακινήσεις με τα Μέσα
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Μαζικής Μεταφοράς που έχουν ληφθεί προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, διατυπώνει πρόταση για την πιλοτική εφαρμογή της
ελεύθερης, χωρίς ωράριο, διέλευσης των Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτων εντός των
υφιστάμενων λεωφορειολωρίδων.
17. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ΄ αρ. 19/2020 απόφασης της 05.06.2020
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης
(ΟΣΕΘ Α.Ε.) για τη χορήγηση συναίνεσης περί έγκρισης δοκιμαστικής (προσωρινής
φύσης) εισόδου και διέλευσης έμφορτων Ε.Δ.Χ. οχημάτων στις ειδικές λωρίδες
λεωφορείων για τα ΜΜΜ για όλες τις ώρες στην πόλη της Θεσσαλονίκης μέχρι την
31.10.2020 οπότε εκτιμάται να έχει ανασυνταχθεί ο στόλος των οχημάτων του
Ο.Α.Σ.Θ.
18. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προσωρινού χαρακτήρα στο κέντρο της
πόλη της Θεσσαλονίκης με σκοπό την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας για την
καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και τη διευκόλυνση της μετακίνησης
των πολιτών στον αστικό ιστό της πόλης και μέχρι την ολοκλήρωση των ενεργειών
ενίσχυσης του μεταφορικού έργου του Ο.Α.Σ.Θ. και των εργασιών του ΜΕΤΡΟ
Θεσσαλονίκης.
19. Την υπ΄ αρ. 504/14.7.20 εισηγητική έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών από την οποία
προκύπτει ουδέτερο αποτέλεσμα, καθώς δεν προκαλεί επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, απώλεια ή αύξηση των δημοσίων εσόδων και δεν επηρεάζει το
εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, αποφασίζουμε:
1. Επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα των έργων κατασκευής του ΜΕΤΡΟ της
Θεσσαλονίκης και έως την «30η Απριλίου 2021» η κυκλοφορία, καθημερινά και
καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο, Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων που
εκτελούν διαδρομή με επιβάτη στις ειδικές λωρίδες αποκλειστικής διέλευσης
λεωφορείων που έχουν καθοριστεί για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην πόλη
αυτή. Η στάση εντός αυτών για τον σκοπό της επιβίβασης και της αποβίβασης
επιβατών θα εκτελείται στις ειδικές, καθορισμένες με τις οικείες αποφάσεις
καθορισμού των ειδικών λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας ΜΜΜ, εσοχές
επιβίβασης- αποβίβασης οχημάτων Ε.Δ.Χ. οχημάτων.
Η μέσα σε «» ημερομηνία αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ.
Υφυπ. Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 94916 της 10/17.11.2020
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 38080/1941/ 28.07.2020 (Β’ 3253)
“Κυκλοφορία Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων στους
Λεωφορειόδρομους στην πόλη της Θεσσαλονίκης”» (Β΄ 5056). Με την δε παρ. 2
αυτής ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Α 38080/1941/
28.07.2020 απόφαση».
----------.----------
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589. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
ΓΡ. ΥΠ: 2661 της 17.7/6.8.2020 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων συμβάσεων που εκτελούνται από την
«ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.»)» (Β΄ 3290)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ειδικότερα
της παραγράφου 3 του άρθρου 180, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του ν.
4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοίού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π.
"Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοίού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα" (Α' 90) και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 199,
β) της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 674/1970 (Α' 192)
«Περί ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος», όπως προστέθηκε με την
παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2366/1995 (Α΄ 256) «Ρύθμιση θεμάτων
Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και
άλλες 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 (Α΄ 98) και 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), καθώς και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
δ) του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123),
ε) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ) της περίπτωσης β' της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162)
«Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και
εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις»,
ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28) «Θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» και της παραγράφου 1
του άρθρου 97 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές
επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ΄ αρ. Γ12/2020 Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. (γ), υποπεριπτ. (γγ), του ν.
4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
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3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες ανάθεσης
και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, εκπόνησης μελετών, παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ν. 4412/2016, οι οποίες ανατίθενται και εκτελούνται από την εταιρεία
με την επωνυμία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο
«ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.».
Άρθρο 2
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ
Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων και την παροχή γνωμοδοτήσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως κάθε φορά ισχύει, και των κανονιστικών διατάξεων
που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων έργων, εκπόνησης μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, από την «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο
της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», το Τεχνικό Συμβούλιο της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» και τα
εξουσιοδοτημένα όργανα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις
της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3
ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Τα αρμόδια Όργανα, στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο, είναι
ειδικότερα:
α) «Αναθέτων Φορέας» (ή «Αναθέτουσα Αρχή»), «Εργοδότης» ή «Κύριος του
Έργου», κατά την έννοια του ν. 4412/2016, και «Φορέας κατασκευής του έργου»
είναι η εταιρεία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
β) «Προϊσταμένη Αρχή» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος,
γ) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι οι Προϊστάμενοι
των Διευθύνσεων Έργων και Μελετών της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.».
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων
Προϊσταμένης Αρχής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με δικαίωμα του Διευθύνοντος
Συμβούλου για περαιτέρω ανάθεση σε άλλα όργανα της εταιρείας.
3. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Έργων και Μελετών της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.»
δύνανται να αναθέτουν σε στελέχη τους αρμοδιότητες διευθύνουσας υπηρεσίας.
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Άρθρο 4
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αποτελείται από:
(1) Τον Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών και είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(2) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου και Μεταφορών, που ορίζεται από τον Γενικό
Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τον
αναπληρωτή του.
(3) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), που ορίζεται με
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, με τον αναπληρωτή του.
(4) Έναν νομικό ή τεχνικό επιστήμονα εγνωσμένου κύρους, που ορίζεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
(5) Έναν εκπρόσωπο των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων ή των ενώσεων
των μελετητών, ανάλογα με την φύση της διαφοράς, που υποδεικνύεται μαζί με τον
αναπληρωτή του από τις οργανώσεις αυτές. Σε περίπτωση που οι διάφορες ενώσεις
υποδείξουν διάφορα πρόσωπα ως εκπροσώπους, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών επιλέγει το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος από τα πρόσωπα που
προτάθηκαν.
(6) Ένα μέλος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον αναπληρωτή του που ορίζεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
(7) Έναν υπάλληλο εκ των τεχνικών υπαλλήλων της εταιρείας (διπλωματούχων
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), με τον αναπληρωτή του που ορίζεται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου
παρεκτός αν αναπληρώνουν το τακτικό μέλος λόγω απουσίας.
3. Τα θέματα εισηγούνται στο Τεχνικό Συμβούλιο οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων
υπηρεσιών της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», οι οποίοι μετέχουν στη συζήτηση άνευ ψήφου και
αν είναι μέλη αυτού (Τ.Σ.) αντικαθίστανται από τους αναπληρωτές τους.
4. Ο πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, ή ο αναπληρωτής του, ή το ίδιο το σώμα
δύνανται να καλούν στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή ειδικό
εμπειρογνώμονα για παροχή πληροφορίας ή γνώμης, σχετικά με τα θέματα που
συζητούνται στο Συμβούλιο.
5. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο
αναπληρωτής του και τρία από τα μέλη του.
6. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία
τάσσεται η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.
7. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει την γνώμη του για τα θέματα που ορίζονται από
τον ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει και από τις κανονιστικές διατάξεις που
εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, καθώς επίσης και για κάθε θέμα που
παραπέμπεται σε αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο όργανο που ασκεί
καθήκοντα «Προϊσταμένης Αρχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2
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της παρούσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναπέμπει στο Τεχνικό
Συμβούλιο θέματα, για τα οποία γνωμοδότησε, εφόσον κρίνει, ότι υφίστανται
ζητήματα προς περαιτέρω διερεύνηση.
8. Όπου, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, επιτρέπονται παρεκκλίσεις από αυτές, οι
παρεκκλίσεις εγκρίνονται, μετά από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου, από το
εκάστοτε αρμόδιο όργανο, όπως αυτό ορίζεται από τις αυτές ως άνω διατάξεις.
9. Κατά τα λοιπά και συμπληρωματικώς προς τα ανωτέρω οριζόμενα, εφαρμόζονται
οι διατάξεις του δευτέρου κεφαλαίου «Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης» (άρθρα 13
έως 15) του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις».
Άρθρο 5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Επί των ενστάσεων του αναδόχου, που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 174 και 198 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, αποφασίζει ο Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών, πλην εκείνων για τις οποίες ρητώς ορίζεται στις
διατάξεις του ν. 4412/2016 ότι αποφασίζει η «Προϊσταμένη Αρχή», οπότε αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο επί των ενστάσεων αυτών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της
«ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», και σε κάθε περίπτωση ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του
Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ.
Άρθρο 6
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για την διαχείριση των συμβάσεων έργων και μελετών-υπηρεσιών, των οποίων οι
διακηρύξεις και προκηρύξεις, αντιστοίχως, δημοσιεύθηκαν υπό το καθεστώς των
προϊσχυουσών του ν. 4412/2016 διατάξεων περί δημοσίων έργων και μελετών υπηρεσιών και οι οποίες έχουν ανατεθεί και εκτελούνται από την εταιρεία «ΕΡΓΟΣΕ
Α.Ε.», ως αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα αυτών ορίζονται αυτά που
αναφέρονται στα άρθρα 2, 3 και 4 της παρούσας απόφασης.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------590. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1176 της 23.7/6.8.2020 «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)
Για τις νεώτερες τροποποιήσεις της τροποποιούμενης απ., βλ.
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-την όμοια απ. 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 (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.
-την όμοια απ. Αριθμ. Α. 1287/2020 «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 (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις 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’
5831), κατωτ. αριθ. 1017.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251).
β) 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 Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002
(Β΄ 1362) και ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των
ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β΄ 85).
γ) Της υπ΄ αρ. Α.1100/29.4.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α.1011/16.1.2020 (Β΄ 85)
«Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών
(ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.
1234/9.10.2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 (Β΄ 1592), εκτός των
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β΄ 1751).
δ) Της υπ΄ αρ. Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 «Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών
προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων.
Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων
στην ΓΓΠΣ» (Β΄ 3517).
ε) Της υπ΄ αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 «Τεχνικές προδιαγραφές
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων» (Β΄ 136).
στ) Της υπ΄ αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση
τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. (Αρ. Πρ. 1100772/1474/0015)» (Β΄ 1592).
ζ) Της υπ΄ αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1063/26.3.2008 «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 χορήγησής της» (Β΄ 633).
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η) Της υπ΄ αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1285/31.12.2013 «Τροποποίηση της
Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10.1.2012 (Β΄ 257) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης ΦΗΜ
και φορολογικών μνημών» (Β΄ 54).
θ) Της υπ΄ αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1062/21.2.2014 «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.
1285/31.12.2013 (Β΄ 54) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και
φορολογικών μνημών» (ΦΕΚ Β΄ 592).
ι) Της υπ΄ αρ. Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ. 1068/1.4.2015 απόφασης «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.» (Β΄ 497).
ια) Tου 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) Tης υπ΄ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 απόφασης του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και 1238), όπως ισχύει.
2. Την υπ΄ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372), 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 υπ΄ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, τις υπ΄
αρ. 39/3/30.11.2017 αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ (ΥΟΔΔ 689)
και υπ΄ αρ. (5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
4. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ως
προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης απόσυρσης από την χρήση των 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 ΠΟΛ. 1135/26.10.2005
(Β΄ 1592), 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 υπ΄ αρ. Α.1011/16.1.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών
(ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.
1234/9.10.2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 (Β΄ 1592), εκτός των
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β΄ 85) όπως ισχύει, ως ακολούθως:
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1. Η παράγραφος Β αντικαθίσταται ως εξής: «Η απόσυρση από την χρήση των
ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31.10.2020».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Δ αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι των
ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31.10.2020, την
παύση αυτών».
3. Η παράγραφος Ε αντικαθίσταται ως εξής: «Από την 1.11.2020 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».
----------.----------

591. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 9938 της
6/6.8.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής» (Β΄ 3300)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 8 και 10 και της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση
και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)”
(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 51).
β. Της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και την αναγκαιότητα για αποσυμφόρηση
των υφιστάμενων δομών υποδοχής και φιλοξενίας, λαμβανομένης υπόψη και της
ανάγκης λήψης μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.
γ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
δ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ε. Της υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.07.2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο
Οικονόμου» (Β΄ 3107).
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. 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).
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θ. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).
2. Την από 05-08-2020 και με αρ. πρωτοκόλλου 195 έγγραφη εισήγηση του Γενικού
Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο «Ανάγκη άμεσης και επείγουσας έναρξης
απαραίτητων εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής: α) σε γεωτεμάχιο στη θέση
Μάρμαρο, Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης, Περιφερειακής
Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και β) σε γεωτεμάχιο που
ευρίσκεται στη θέση «Μάντζαρη» της αγροτικής περιφέρειας Μόριας στη Δημοτική
Ενότητα Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου,
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την εγκατάσταση Δομής της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 4375/2016», με τα συνημμένα σχέδια και τεχνική έκθεση.
3. Την υπ΄ αρ. 9919/6-8-2020 Έκθεση Οικονομικών Συνεπειών της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, από την οποία προκύπτει ότι για τη μίσθωση των
γεωτεμαχίων προκαλείται δαπάνη: α) για το οικονομικό έτος 2020, ποσού 38.843,25
ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 2440989001
του Ε.Φ. 1055.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Υποδοχής και Ασύλου» του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, β) για το οικονομικό έτος 2021, ποσού 93.223,81 ευρώ
σε βάρος των πιστώσεων του ίδιου ΑΛΕ 2440989001, για την οποία θα υπάρξει
μέριμνα για την εγγραφή των απαραίτητων πιστώσεων στον εν λόγω ΑΛΕ ενώ για
την κατασκευή των δομών ενδέχεται να προκληθούν δαπάνες οι οποίες δεν δύνανται
να προσδιοριστούν επί του παρόντος και θα υπάρξει μέριμνα να καλυφθούν από τις
διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2020 του Υπουργείου και εντός των
ορίων του ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής
Χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για την εγκατάσταση δομών
προσωρινής υποδοχής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, στα κάτωθι
γεωτεμάχια: α) γεωτεμάχιο που ευρίσκεται στη θέση «Μάρμαρο» της αγροτικής
περιφέρειας Μόριας, στη Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης της
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Το ανωτέρω
γεωτεμάχιο έχει εμβαδόν εννέα χιλιάδες πεντακόσια (9.500,00) τετραγωνικά μέτρα
και αποτυπώνεται στο από Αυγούστου 2020 τοπογραφικό διάγραμμα, με τα
περιμετρικά στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α10-Α11-Α12-Α13-Α14Α15-Α16-Α17-Α18-Α19-Α20-Α21-Α22-Α23-Α24-Α25-Α26-Α27-Α28-Α29-Α30Α31-Α32-Α33-Α34-Α35-Α36-Α37-Α38-Α39-Α40-Α41-Α42-Α43-Α44-Α45-Α46Α47-Α48-Α49-Α50-Α1 και β) γεωτεμάχιο που ευρίσκεται στη θέση «Μάντζαρη» της
αγροτικής περιφέρειας Μόριας, στη Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης του Δήμου
Μυτιλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Το
ανωτέρω γεωτεμάχιο έχει εμβαδόν τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα εννέα και
δεκαεπτά (33.659,17) τετραγωνικά μέτρα, και αποτυπώνεται στο από Ιουλίου 2017
τοπογραφικό διάγραμμα ως γεωτεμάχιο το οποίο τέμνεται σε δύο τμήματα από
αγροτικό δρόμο ως ακολούθως: το υπό στοιχείο «ΕΑ» με τα περιμετρικά στοιχεία 12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 -1 και το υπό στοιχείο «ΕΒ» με
τα περιμετρικά στοιχεία 21- 22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 -3839-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-5 4-55- 56-57-58-59-60-61-62-6364-65-66-67-68-21.
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-----------.---------592. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 4107 της 31.7/7.8.2020 «3η
τροποποίηση της υπ΄ αρ. 13215/30-11-2017 υπουργικής απόφασης “Πλαίσιο
υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις
εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων” (B΄ 4285)» (Β΄ 3312)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
γ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» (Α΄ 138),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ε) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
στ) του ν. 4276/2017 περί απλούστευσης διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες
διατάξεις (Α΄ 155),
ζ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
η) της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
“Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”»
(Α΄ 83.)
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2. Τους Κανονισμούς:
α) Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το
ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ,
Ταμείο Συνοχής, ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.
β) Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
ΕΓΤΑΑ και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου.
γ) Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής
γεωργικής πολιτική και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ)
165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 1290/2005, (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου.
δ) Κανονισμός (ΕΕ) 807/2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ)
1305/2013.
ε) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 808/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.
στ) Κανονισμός (ΕΕ) 809/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής
ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση κατ΄ εξουσιοδότηση του Κανονισμού
(ΕΕ) 807/2004 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.
ζ) Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε
αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
κάθε φορά ισχύει.
η) Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.
θ) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017 για την
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 όσον αφορά τις ενισχύσεις για τις
λιμενικές και αερολιμενικές υποδομές, τα όρια κοινοποίησης για τις ενισχύσεις για
τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς και για τις ενισχύσεις για αθλητικές
υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές, καθώς και τα καθεστώτα
περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και για
την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 όσον αφορά τον υπολογισμό των
επιλέξιμων δαπανών.
ι) Κανονισμός (ΕΕ) 1405/2006 του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά
με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και
την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003.
ια) Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά
με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
ιβ) Κανονισμός (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2020 σχετικά με
την παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ)
809/2014, (ΕΕ).180/2014, (ΕΕ) 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ)
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2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά
ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.
ιγ) Την υπ΄ αρ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
ιδ) Την απόφαση της Επιτροπής, της 20ης Δεκεμβρίου 2011, για την εφαρμογή του
άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας
υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη
διαχείριση Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (2012/21/ΕΕ).
ιε) Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για τις
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020» (2013/C 209/01).
3. Την υπ΄ αρ. 24944/20-09-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με θέμα: «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020» (Β΄ 3066), όπως ισχύει.
4. Την υπ΄ αρ. 2545/17-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014- 2020 στις ΕΥΔ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(ΕΠ) Περιφερειών» (Β΄ 3447).
5. Την υπ΄ αρ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του
Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 2020”» (Β΄ 1273), όπως
κάθε φορά ισχύει.
6. Την υπ΄ αρ. 242/14-01-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκρέκα» (B΄ 34).
7. Την υπ΄ αρ. 2635/13-09-2017 κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Περί πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης
δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β΄ 3313), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
8. Την υπ΄ αρ. 2281/96031/2017 κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών για τα υπομέτρα
19.2, 19.3 και 19.4 του ΠΑΑ 2014-2020» (Β΄ 3277), όπως ισχύει.
9. Την υπ΄ αρ. 3206/12-12-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σχετικά με την «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο
της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής
Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014- 2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή
πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης» (Β΄ 4111).
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10. Την υπ΄ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας
και
Ανάπτυξης
«Αντικατάσταση
της
υπ΄ αρ.
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 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” (Β΄ 1822)" (Β΄ 3521)»
(Β΄ 5968).
11. Την υπ΄ αρ. 13215/30-11-2017 υπουργική απόφαση «Πλαίσιο υλοποίησης
Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για
παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών
Προγραμμάτων» (Β΄ 4285), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 1090/08-02-2019
(Β΄ 573) και 7281/05-11-2019 (Β΄ 4205) όμοιες αποφάσεις.
12. Την υπ΄ αρ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 εγκύκλιο
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, όπως εκάστοτε ισχύει.

του

Υφυπουργού

13. Τις εγκυκλίους της ΕΑΑΔΗΣΥ για την υλοποίηση του ν. 4412/2016 (Β΄ 147).
14. Το υπ΄ αρ. 101270/ΕΥΚΕ 3633/30.9.2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας
Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα
εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 651/2014».
15. Το υπ΄ αρ. 54929/ΕΥΚΕ 5601/16-5-2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα
«Διευκρινίσεις σχετικά με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για έργα υποδομών
συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ)».
16. Την επιστολή της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων
τεκμηρίωσης στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων υπό μορφή αντιστάθμισης για
παροχή δημόσιας υπηρεσίας (ΥΓΟΣ)», υπ΄ αρ. 39499/ ΕΥΚΕ 5288/31-03-2017 και
τα συνημμένα αυτής.
17. Το υπ΄ αρ. 106681-21/10/2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ, για τη σύμφωνη γνώμη της.
18. Το υπ΄ αρ. 1061/31-03-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 για τη
σύμφωνη γνώμη της.
19. Το σύμφωνο γνώμης του ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν της από 04-03-2020 (αριθ. πρωτ.
εισ. εγγρ. 1130/04-03-2020) ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
20. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη λήψης μέτρων
προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο
του Υπομέτρου 19.2 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων,
(ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις
Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020,
να διασφαλισθεί η απορροφητικότητα της δημόσιας ενίσχυσης κατά τη διαδικασία
της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και να αποφευχθεί η απώλεια ενωσιακών
πόρων.
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 13215/30-11-2017 υπουργικής απόφασης (Β΄ 4285),
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 1090/25-02-2019 (B΄ 573) και 7281/05-11-2019
(B΄ 4205) υπουργικές αποφάσεις, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αρμόδιοι Φορείς
1. Για την εφαρμογή της παρούσας αρμόδιοι είναι οι εξής:
α. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014- 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020), η
οποία, σύμφωνα με το ν. 4314/2014, είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή
του ΠΑΑ 2014-2020 με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο.
β. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020),
στην οποία, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 24944/20-09-2016 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 3066), εκχωρούνται αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014- 2020 και είναι αρμόδια
για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την εποπτεία της ορθής εφαρμογής των
ΤΠ στην χώρα.
γ. Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(ΕΠ) των οικείων Περιφερειών, δυνάμει της 2545/17-10-2016 απόφασης εκχώρησης
αρμοδιοτήτων και, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, οι οποίες είναι αρμόδιες για την
παρακολούθηση της υλοποίησης των ΤΠ σε περιφερειακό επίπεδο.
δ. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος έχει ορισθεί ως ο
Οργανισμός Πληρωμών για το ΠΑΑ 2014-2020.
ε. Οι εγκεκριμένες για την εφαρμογή των ΤΠ, ΟΤΔ, οι οποίες είναι τοπικές
εταιρικές σχέσεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα οι οποίες σχεδιάζουν και μέσω της
Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ), υλοποιούν, σε προσδιορισμένες
αγροτικές περιοχές ΤΠ, με ολοκληρωμένο πολυτομεακό ή/και πολυταμειακό
χαρακτήρα στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.
2. Ειδικότερα, για την ορθή και χωρίς διακρίσεις διαχείριση του υπομέτρου 19.2
προβλέπονται τα παρακάτω:
α. Η ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 και η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 είναι οι αρμόδιοι φορείς για
τα εξής:
αα) Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου, υποδείγματος πρόσκλησης και των συνημμένων
εγγράφων αυτής.
ββ) Έλεγχοι εποπτείας επί του συνόλου του συστήματος διαχείρισης και εφαρμογής.
γγ) Συντονισμός διαχείρισης και εφαρμογής, παροχή οδηγιών και στήριξης στις
ΕΥΔ (ΕΠ) των οικείων Περιφερειών και ΟΤΔ, παρακολούθηση και αξιολόγηση
υλοποίησης του CLLD/LEADER.
δδ) Επιτόπιοι και εκ των υστέρων έλεγχοι.
β. Οι ΕΥΔ (ΕΠ) των οικείων Περιφερειών είναι οι αρμόδιοι φορείς για τα εξής:

50

αα) Έλεγχος
αποτελεσμάτων.

διαδικασίας

προκήρυξης

και

δειγματοληπτικός

έλεγχος

ββ) Σύνταξη απόφασης ένταξης/χρηματοδότησης/ τροποποίησης και ανάκλησης
αυτής.
γγ) Δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος και αναγνώριση-εκκαθάριση των
δαπανών.
δδ) Παρακολούθηση υλοποίησης του υπομέτρου 19.2.
εε) Αποστολή στοιχείων προς τη ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 και ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.
στστ) Έγκριση τροποποίησης της νομικής δέσμευσης της πράξης.
ζζ) Έλεγχος διαδικασίας εξέλιξης των δημοσίων συμβάσεων (προέγκριση
διακήρυξης, προέγκριση σύμβασης, έλεγχος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(ΑΠΕ), παρατάσεις χρονοδιαγραμμάτων).
ηη) Ολοκλήρωση Πράξης.
γ. Οι ΟΤΔ και η ΕΔΠ ως επίπεδο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και
εφαρμογή των ΤΠ, είναι οι αρμόδιοι φορείς για τα παρακάτω:
αα) Διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγηση: καθορισμός κριτηρίων, προετοιμασία
και δημοσίευση προκηρύξεων, παραλαβή αιτήσεων στήριξης και αξιολόγηση αυτών,
εξέταση προσφυγών.
ββ) Έγκριση σχετικά με διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικείμενου της πράξης
εντός των διακριτών τμημάτων (πλην των έργων που εκτελούνται με δημόσιες
συμβάσεις).
γγ) Εισήγηση προς τις ΕΥΔ (ΕΠ) των οικείων Περιφερειών, στα πλαίσια
τροποποίησης νομικής δέσμευσης έργων που δεν εκτελούνται με δημόσιες
συμβάσεις.
δδ) Εισήγηση προς τις ΕΥΔ (ΕΠ) των οικείων Περιφερειών, στα πλαίσια του
ελέγχου νομιμότητας των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων.
εε) Παρακολούθηση πράξεων: παραλαβή αιτημάτων πληρωμής, διοικητικός
έλεγχος/επιτόπια επίσκεψη, επιβεβαίωση οικονομικού/φυσικού αντικειμένου,
καταβολή ενίσχυσης.
στστ) Εισήγηση προς τις ΕΥΔ (ΕΠ) των οικείων Περιφερειών, στα πλαίσια της
Ολοκλήρωσης Πράξης.
δ. Ο Οργανισμός Πληρωμών είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια των
αντίστοιχων πληρωμών.»
Άρθρο 2
Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Όροι επιλεξιμότητας και επιλεξιμότητα δαπανών
Όροι επιλεξιμότητας
1. Τα έργα πρέπει:
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1. να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό
με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο,
2. να είναι στοχευμένα και να συμβάλουν στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής
και στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων των ΤΠ,
3. να είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΠΑΑ 20142020 σχετικά με το CLLD/ Leader,
4. να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και να συμβάλουν
στην ανάπτυξη αυτής,
5. για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, να τηρείται Φάκελος
Δημόσιας Σύμβασης [κατά την έννοια του άρθρου 45 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)].
Σε περιπτώσεις που οι οριστικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, δεν έχουν
υποβληθεί με την αίτηση στήριξης, τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε
ένα εξάμηνο από την απόφαση ένταξης του έργου, ενώ δεν επιτρέπεται η υπέρβαση
του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης που περιλήφθηκε στην αίτηση
στήριξης. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης. Το
παραπάνω χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες σε πλήρως
αιτιολογημένες περιπτώσεις και ύστερα από σχετικό αίτημα του δικαιούχου προς την
αρμόδια ΟΤΔ. Κατόπιν το αίτημα εξετάζεται από την ΟΤΔ η οποία το διαβιβάζει με
τη σχετική εισήγησή της στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, ώστε να
αποφασίσει για την έγκριση ή απόρριψη της παράτασης.
Για τα έργα που αφορούν σε αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση και ανάδειξη
οικισμού ή τμήματος αυτού, στο πλαίσιο των δράσεων του υπομέτρου 19.2, πρέπει να
υφίσταται μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή
ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού, το περιεχόμενο της οποίας θα εξειδικευτεί
στην πρόσκληση. Κατά προτεραιότητα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ήδη
ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (όπως ύδρευσης, αποχέτευσης),
6. να επαληθεύουν το εύλογο κόστος των υποβληθεισών δαπανών, (εκτός των
έργων που υλοποιούνται με διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων),
7. να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τους στόχους της
αειφόρου ανάπτυξης. Ιδιαίτερα για όλες τις πράξεις, γίνεται εκτίμηση της
αναμενόμενης περιβαλλοντολογικής επίπτωσης με βάση τη συγκεκριμένη, για την
επένδυση, νομοθεσία, όταν αυτή μπορεί να θίξει το περιβάλλον,
8. να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να αποτρέπουν
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου
προσανατολισμού,
9. να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και χρηματοδοτούνται από
άλλα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για το ίδιο φυσικό
αντικείμενο,
10. να λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με
αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006,
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11. να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα για τη λειτουργία ή τη
συντήρηση, όπου απαιτείται.
2. Στην εκτέλεση των έργων πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα εθνική και
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα ο Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων), ΕΕ L 119 της 04-05-2016.
Επιλεξιμότητα δαπανών
3. Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα άρθρα 45, 46 και 60 (όπου
έχει εφαρμογή), του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 καθώς και των άρθρων 65- 71 και
του άρθρου 69 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.
4. Εξαιρουμένων των γενικών δαπανών, όπως ορίζονται στην περ. γ), της παρ. 6,
του παρόντος άρθρου, ως έναρξη της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών
θεωρείται η οριστική υποβολή της αιτήσεως από τον δυνητικό δικαιούχο στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ). Δαπάνες
που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται πριν την τελική ένταξη της πράξης, γίνονται
με αποκλειστική ευθύνη του δυνητικού δικαιούχου.
5. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει
ολοκληρωθεί πριν την υποβολή αίτησης στήριξης στην Ο.Τ.Δ., ανεξάρτητα αν ο
δυνητικός δικαιούχος έχει εκτελέσει ή όχι τις σχετικές πληρωμές. Ειδικότερα, όσον
αφορά στις πράξεις οι οποίες υλοποιούνται δυνάμει των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014
και 702/2014, πρέπει να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου και για τον σκοπό αυτό
δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου, πριν από την
υποβολή της αίτησης στήριξης από τους δυνητικούς δικαιούχους. Οι
προπαρασκευαστικές εργασίες και η αγορά γης, που πραγματοποιούνται πριν την
υποβολή της αίτησης στήριξης δεν αναιρούν τον χαρακτήρα κινήτρου. Στην
περίπτωση αυτή αποτελούν μη επιλέξιμη δαπάνη. Εξαιρούνται τα έργα πολιτισμού
δυνάμει του άρθρου 6, σημείο 5 περ. η) του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.
6. Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι πιο κάτω κατηγορίες δαπανών:
α) η κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας·
β) η αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου·
γ) οι γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α) και β), όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων,
αμοιβές για συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. Οι μελέτες
σκοπιμότητας παραμένουν επιλέξιμες δαπάνες ακόμη και όταν, βάσει των
αποτελεσμάτων τους, δεν πραγματοποιούνται δαπάνες σύμφωνα με τις περιπτώσεις
α) και β).
Η επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων δαπανών αρχίζει από:
αα. Από την ημερομηνία έγκρισης του τοπικού προγράμματος, για χρήση του
Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.
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ββ. Από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης στήριξης για χρήση των
Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 και 702/2014.
Οι γενικές δαπάνες για να είναι επιλέξιμες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά το
προτεινόμενο έργο·
δ) που αφορούν άυλα στοιχεία, όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού·
ε) οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την πράξη εδαφικών
εκτάσεων, εφ΄ όσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:
(αα) Η αξία της εδαφικής έκτασης πιστοποιείται από την αντικειμενική αξία της
εδαφικής έκτασης, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά περίπτωση από το Υπουργείο
Οικονομικών.
(ββ) Η έκταση δεν ανήκει στο δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του ευρύτερου
δημόσιου τομέα.
(γγ) Η επιλέξιμη, για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ, δαπάνη για αγορά μη
οικοδομημένης και οικοδομημένης γης δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών
επιλέξιμων δαπανών για την οικεία πράξη. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην
βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο
15% εκτός εάν αφορά σε πρόσκληση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014
οπότε το όριο είναι 10%. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το
όριο μπορεί να αυξηθεί υπερβαίνοντας τα αντίστοιχα προαναφερθέντα ποσοστά, για
πράξεις που αφορούν διατήρηση του περιβάλλοντος.
Σε περίπτωση απαλλοτριώσεων, εφαρμόζονται οι όροι που αναφέρονται στις
ανωτέρω υποπεριπτώσεις (αα), (ββ) και (γγ). Ως δαπάνη αγοράς νοείται η τιμή της
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία καθορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια·
στ) σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) ενδεικτικά: ΔΕΗ, ύδρευση,
αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση, εντός των ορίων του οικοπέδου·
ζ) ασφαλιστήριου συμβολαίου κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των
εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση)·
η) σε περιπτώσεις αυτεπιστασίας (τεχνικά έργα): αμοιβές προσωπικού,
συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον αυτό
προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να
απολυθεί με την ολοκλήρωσή του, λοιπές δαπάνες εφόσον τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του έργου, κόστος προμηθειών υπηρεσιών που
προβλέπονται στην αυτεπιστασία.
7. Για τα έργα δημοσίου χαρακτήρα που υλοποιούνται από φορείς του δημοσίου, η
δαπάνη εκπόνησης της σχετικής μελέτης μπορεί να είναι επιλέξιμη μόνο στην
περίπτωση που ο φορέας, δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια να ανταποκριθεί
αποτελεσματικά στην εκπόνησή της.
Επίσης, αν η τεχνική υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής δεν πληροί τις προδιαγραφές
επάρκειας για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη
δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης, ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει κάθε φορά.
8. Όταν η ένταση ενίσχυσης είναι στο 100% των επιλέξιμων δαπανών, η πρόσβαση
στις επιχορηγούμενες υποδομές από το ευρύ κοινό πρέπει να παρέχεται δωρεάν ή το
τυχόν αντίτιμο, το οποίο θα προκύπτει μέσω μεθόδου χρηματοοικονομικής ανάλυσης,
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να καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, να μην
μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία, ενώ για παρεμβάσεις που έχουν ως
παραδοτέο κάποιο προϊόν, πρέπει να αναγράφεται ότι αυτό διανέμεται δωρεάν.
9. Οι κάθε είδους μελέτες δεν μπορούν να αποτελέσουν από μόνες τους πράξη,
παρά μόνο ως απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της αντίστοιχης πράξης και
μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες.
10. Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν υποδομές απαιτούνται είτε
αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δυνητικού δικαιούχου, είτε μακροχρόνια
μίσθωση/παραχώρηση επί του γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου, στα
οποία πραγματοποιούνται οι επενδύσεις που να καλύπτει χρονική περίοδο,
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
Στις παραπάνω πράξεις όταν δεν περιλαμβάνεται επέμβαση στον φέροντα οργανισμό
του κτιρίου ή σε περίπτωση μικρών προσθηκών-βοηθητικών κτισμάτων εντός του
οικοπέδου/γηπέδου, που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του κτιρίου,
απαιτούνται αποδεικτικά μίσθωσης/παραχώρησης τουλάχιστον εννέα (9) ετών από τη
δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
Αναφορικά με τις πράξεις που αφορούν σε αγορά εξοπλισμού (ενδεικτικά:
φορεσιές, μουσικά όργανα), απαιτούνται αποδεικτικά ιδιοκτησίας, στο όνομα του
δικαιούχου, ή μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση, κατά τον χρόνο υπογραφής της
σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου και ως το πέρας των μακροχρονίων
υποχρεώσεων του δικαιούχου.
Κατά την υποβολή φακέλου συμμετοχής, στα πλαίσια της αίτησης στήριξης,
γίνονται δεκτά προσύμφωνα μίσθωσης/παραχώρησης ή αγοράς γηπέδου ή του
οικοπέδου ή/και του ακινήτου, τα οποία είναι εν ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης
στήριξης, ενώ τα συμφωνητικά πρέπει να προσκομίζονται με την υπογραφή της
σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου.
Επισημαίνεται ότι τα προσύμφωνα δεν πρέπει να αποτελούν ανάληψη υποχρέωσης
που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση, έτσι ώστε να πληροίτε ο χαρακτήρας
κινήτρου στην περίπτωση επενδύσεων που υλοποιούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ)
651/2014.
Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης δυνητικών δικαιούχων που υπάγονται
στις διατάξεις του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) γίνονται αποδεκτά έγγραφα αρχικής
παραχώρησης έως πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2Α του άρθρου
185 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).
Ο παραχωρησιούχος φορέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας υποχρεούται
μέσω σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, που υποβάλει με την αίτηση στήριξης, να αιτηθεί
την περαιτέρω παραχώρηση του ακινήτου εφόσον ενταχθεί στο πρόγραμμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114),
όπως αντικαταστάθηκε από τον ν. 4555/2018 άρθρο 196 (Α΄ 133), ώστε το συνολικό
χρονικό διάστημα της παραχώρησης να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του εν λόγω
άρθρου.
11. Το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο, πρέπει να είναι
ελεύθερο βαρών (προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη) και να μην εκκρεμούν
διεκδικήσεις τρίτων επ΄ αυτού (πιστοποιητικό βαρών και μη διεκδικήσεων
αντίστοιχα). Κατ΄ εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη
εγγεγραμμένων βαρών όταν:
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α. η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που
χορηγήθηκε ύστερα από φυσική καταστροφή,
β. η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου για
την υλοποίηση της πρότασης,
γ. η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου για
την ίδια φύση επένδυσης.
Στις περιπτώσεις άυλων ενεργειών, προμήθειας εξοπλισμού που δεν απαιτεί μόνιμη
εγκατάσταση ή ήπιων ενεργειών που δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το
ακίνητο, δεν απαιτείται ο έλεγχος ύπαρξης βαρών και διεκδικήσεων.
12. Ως μη επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των αιτήσεων στήριξης για όλες τις
υποδράσεις είναι:
1. Δαπάνες μίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων,
ανεξάρτητα από την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.
2. Έργα απλής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των
μεμονωμένων επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία του έργου και
εργασίες συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.
3. Προσωρινά έργα μη άμεσα συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (ενδεικτικά:
προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών).
4. Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις,
αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.
5. Δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ασφάλιστρα (εξαιρείται η
υποχρεωτική ασφάλιση), κεφάλαιο κίνησης και δαπάνες αναλωσίμων υλικών.
6. Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
7. Η αγορά μεταφορικών μέσων εκτός ειδικών πλήρως αιτιολογημένων
περιπτώσεων, που αφορούν σε οχήματα ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού (ενδεικτικά:
όχημα με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου, όχημα βιβλιοθήκη, πυροσβεστικό
όχημα).
8. Οι λειτουργικές δαπάνες των υποδομών.
9. Η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου η κυριότητά τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της
επένδυσης.
10. Ο Φ.Π.Α. εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής
νομοθεσίας (άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και άρθρο 17 της
137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄ 5968) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης), όπως ισχύουν κάθε φορά.
11. Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας
κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνεται με εγκατάσταση
καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί.
12. Δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από
άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.
13. Παραγωγικές δαπάνες ή δαπάνες εξοπλισμού, με σκοπό τη συμμόρφωση με τα
υποχρεωτικά Ενωσιακά πρότυπα.
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14. Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά την
διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης στήριξης.
15. Υπερβάσεις εγκεκριμένου κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει
αποδεκτές στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου.
16.
Αμοιβές
προσωπικού
για
την
λειτουργία
της
συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης.

επιχείρησης,

17. Πάσης φύσεως αμοιβές καλλιτεχνών και συγκροτημάτων στα πλαίσια
εκδηλώσεων της υποδράσης 19.2.4.4.»
Άρθρο 3
Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Διοικητικός Έλεγχος Αιτήσεων Στήριξης
«1. Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης
μεταχείρισης των δυνητικών δικαιούχων κατά το διοικητικό έλεγχο (αξιολόγηση) των
αιτήσεων στήριξης και η επιλογή από την ΟΤΔ των αιτήσεων που θα ενισχυθούν στο
πλαίσιο του ΤΠ.
2. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της
εξέτασης των προσφυγών, διενεργείται από εισηγητές που ορίζονται με απόφαση της
ΕΔΠ. Οι εισηγητές, υποβάλλουν την εισήγησή τους στην ΕΔΠ, η οποία καταλήγει με
δικαίωμα τροποποιήσεων στην αξιολόγηση της πρότασης.
Οι εισηγητές δύναται να είναι:
α. στελέχη της ΟΤΔ,
β. άλλα στελέχη του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ (εταιρικό σχήμα),
γ. υπάλληλοι άλλων φορέων του Δημοσίου ή και ανεξάρτητοι αξιολογητές. Στην
περίπτωση ανεξάρτητων εισηγητών, η επιλογή τους γίνεται υποχρεωτικά, ύστερα από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που διενεργεί η ΟΤΔ.
Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται ότι άτομα που έχουν λειτουργήσει ως εισηγητές
αξιολόγησης της αίτησης στήριξης δε συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης
προσφυγής που αφορά τη συγκεκριμένη αίτηση.
Επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι για τα άτομα που μετέχουν στη παραπάνω διαδικασία,
δεν συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων, μέσω υποβολής υπεύθυνης
δήλωσης.
Επίσης, στις περιπτώσεις όπου ο φορέας που έχει συστήσει την ΟΤΔ (εταιρικό
σχήμα) είναι ο δυνητικός δικαιούχος της στήριξης, ο διοικητικός έλεγχος της αίτησης
στήριξης διενεργείται από πρόσωπα ανεξάρτητα από την εν λόγω ΟΤΔ.
3. Στον διοικητικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
809/2014, περιλαμβάνεται επαλήθευση των παρακάτω σημείων:
1. της εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης στήριξης και της πληρότητας αυτής,
2. της επιλεξιμότητας του δικαιούχου,
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3. των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων που
συνδέονται με την ενέργεια για την οποία ζητείται στήριξη,
4. της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλογής,
5. της επιλεξιμότητας των δαπανών της πράξης,
6. του εύλογου χαρακτήρα των υποβληθεισών δαπανών του άρθρου 67 παρ. 1
στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, εξαιρουμένων των συνεισφορών σε
είδος και του κόστους απόσβεσης (δεν αφορά έργα που εκτελούνται με δημόσιες
συμβάσεις).
4. Πράξεις των οποίων το φυσικό αντικείμενο δεν οδηγεί σε έργο ολοκληρωμένου
και λειτουργικού χαρακτήρα, δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση.
5. Η διαδικασία αξιολόγησης αναλυτικά έχει ως εξής:
1. Οι εισηγητές αξιολόγησης ορίζονται από την ΕΔΠ της ΟΤΔ και είναι
κατάλληλων ειδικοτήτων αναφορικά με το είδος της εκάστοτε αξιολογούμενης
πράξης. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης είναι δυνατή η χρήση εμπειρογνωμόνων.
2. Ο συντονιστής της ΟΤΔ χρεώνει στους εισηγητές αξιολόγησης φακέλους αίτησης
στήριξης προς αξιολόγηση.
3. Οι εισηγητές συντάσσουν την εισήγησή τους.
4. Η ΕΔΠ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση αξιολόγησης ολοκληρώνει την
αξιολόγηση.
Αφού ολοκληρωθεί η κατάθεση η του φυσικού φακέλου των αιτήσεων στήριξης
στην ΟΤΔ, ο συντονιστής ορίζει στελέχη της ΟΤΔ, τα οποία θα πραγματοποιήσουν
επιτόπια επίσκεψη στον προτεινόμενο χώρο υλοποίησης όλων των πράξεων, για να
διαπιστωθεί η υφιστάμενη κατάσταση. Τα αποτελέσματα της επιτόπιας επίσκεψης
αποτυπώνονται σε έκθεση αυτοψίας, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφική
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Η έκθεση αυτοψίας συνοδεύει, την
εισήγηση αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης προς την ΕΔΠ. Εξαιρούνται της
διαδικασίας οι άυλες ενέργειες.
Σημειώνεται, ότι αν έχουν εκτελεστεί εργασίες προ του χρόνου έναρξης της
επιλεξιμότητας δαπανών (δηλαδή πριν την οριστική υποβολή της αίτησης στήριξης
από τον δυνητικό δικαιούχο στο ΟΠΣΑΑ), είναι απαραίτητο η αίτηση στήριξης του
δυνητικού δικαιούχου να συνοδεύεται από φωτογραφική αποτύπωση της
υφιστάμενης κατάστασης και το συντομότερο δυνατόν, να πραγματοποιείται από την
αρμόδια ΟΤΔ επιτόπια επίσκεψη στον προτεινόμενο χώρο υλοποίησης του έργου,
ώστε να γίνει η σχετική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης.
Σε περίπτωση που ένας δυνητικός δικαιούχος επιθυμεί την έναρξη της υλοποίησης
της πράξης, αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής του, τότε το γνωστοποιεί
εγγράφως στην ΟΤΔ, η οποία κατά προτεραιότητα πραγματοποιεί επιτόπια επίσκεψη
για την διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης. Όταν λόγω των μέτρων που
θεσπίστηκαν ή θα θεσπιστούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας CΟVID-19 δεν
δύναται τεκμηριωμένα να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στον τόπο της επένδυσης, η
επιτόπια επίσκεψη μπορεί να αντικατασταθεί με οποιοδήποτε συναφές αποδεικτικό
υλικό (π.χ. φωτογραφίες με γεωσήμανση και χρονοσήμανση), εάν η φύση της
επένδυσης το επιτρέπει.
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Κατά την αξιολόγηση η ΟΤΔ δύναται να ζητήσει εγγράφως και παράλληλα μέσω
του ΟΠΣΑΑ, την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων, εντός
συγκεκριμένης προθεσμίας, που περιγράφεται στην πρόσκληση.
Συμπληρωματικά στοιχεία, είναι αυτά τα οποία διορθώνουν προφανή σφάλματα της
αίτησης ή των δικαιολογητικών που προβλέπονταν στην πρόσκληση και εκδόθηκαν
πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.
Οι διευκρινίσεις, είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των
υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της αίτησης
στήριξης.
Σε περίπτωση που κάποιο δικαιολογητικό δεν έχει υποβληθεί, λόγω καθυστέρησης
του αρμόδιου φορέα στην έκδοσή του, τότε ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να
υποβάλει την αίτηση που έχει κατατεθεί στον φορέα, με την προϋπόθεση ότι αυτή
έχει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
Αν το σχετικό δικαιολογητικό επηρεάζει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, ο
δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να το προσκομίσει πριν το πέρας της αξιολόγησης,
στην αρμόδια ΟΤΔ, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής συμπληρωματικών
στοιχείων.
Ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλει στην ΟΤΔ, τα παραπάνω έγγραφα με
υπογεγραμμένη επιστολή υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων,
ενώ για όσα απαιτείται, τα υποβάλλει ταυτόχρονα ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ.
Για τις πράξεις που δεν εκτελούνται με τη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων, οι
δαπάνες, ως προς το εύλογο του κόστους τους, αξιολογούνται με χρήση κατάλληλου
συστήματος αξιολόγησης, όπως δαπάνες αναφοράς (πίνακας τιμών ΟΤΔ), σύγκριση
των διαφόρων προσφορών, διασταυρωτικός έλεγχος προσφορών ομοειδών προϊόντων
άλλων πράξεων ή με τη χρήση διαδικτύου, από τους εισηγητές της αξιολόγησης.
Επίσης, η ΟΤΔ οφείλει επιπλέον να λαμβάνει υπόψη της και τους επίσημους
τιμοκαταλόγους των προμηθευτών καθώς και με διαθέσιμες σχετικές μελέτες
προσδιορισμού του εύλογου κόστους που έχουν καταρτιστεί για τον σκοπό αυτό και
έχουν υποστηρίξει βάσεις δεδομένων τιμών αναφοράς μηχανολογικού εξοπλισμού
και κτιριακών υποδομών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες και επικαιροποιημένες.
Για τον υπολογισμό του εύλογου κόστους, ο υποψήφιος προσκομίζει οικονομικές
προσφορές για λοιπές δαπάνες πλην κτιριακών υποδομών. Εφόσον το μοναδιαίο ανά
τεμάχιο κόστος αυτών υπερβαίνει, σε αξία τα 1.000€, ή τα 5.000€ συνολικού ποσού
ανά είδος, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές για το εν λόγω τεμάχιο, ενώ
σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία (1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν
ομοειδή και εφάμιλλα προϊόντα. Η ΟΤΔ καλείται να αξιολογήσει τόσο τις
οικονομικές παραμέτρους των προσφορών, όσο και τις ποιοτικές. Έτσι είναι δυνατό
να γίνει δεκτή μια προσφορά η οποία δεν είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί
ο δυνητικός δικαιούχος να τεκμηριώσει και η ΟΤΔ να αποδεχθεί, την μοναδικότητα ή
την υψηλή ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο
προϊόν.
Όσον αφορά στις δαπάνες που αφορούν κτιριακές υποδομές, ο έλεγχος του
«εύλογου κόστους» θα πραγματοποιείται μέσω σχετικών εγκεκριμένων Πινάκων
Τιμών Μονάδος. Οι Πίνακες αυτοί προτείνονται από την ΟΤΔ και εγκρίνονται από
την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, σε συνάρτηση με τα στοιχεία διαθέσιμων
σχετικών μελετών που έχουν καταρτιστεί για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της
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έγκρισης της πρώτης πρόσκλησης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Οι
Πίνακες αυτοί επικαιροποιούνται στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης
μεταγενέστερων προσκλήσεων, εφόσον από στοιχεία προκύπτει σχετική ανάγκη.
Αναφορικά με τις δαπάνες που αφορούν σε όλες τις κατηγορίες μελετών και λοιπών
υποστηρικτικών ενεργειών το ύψος τους ορίζεται σε:
α. Δαπάνη υποβολής φακέλου (κατάθεση αίτησης στήριξης) μέχρι 1.000 €.
β. Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου (παρακολούθηση της διοίκησης
του επενδυτικού σχεδίου) μέχρι 3.000 €.
γ. Μελέτη για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την
εκτέλεση του έργου ως:
αα. Μελέτες για την έκδοση οικοδομικής αδείας (μελέτη - επίβλεψη) μέχρι
ποσοστού 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου που
αφορά την κατασκευή, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και τον
περιβάλλοντα χώρο.
ββ. Παροχή υπηρεσιών για λοιπές υποστηρικτικές μελέτες (ενδεικτικά:
περιβαλλοντικές, μουσειολογικές) σωρευτικά μέχρι του ποσού των 6.000 €.
γγ. Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και ενεργειακές επιθεωρήσεις για
εφαρμογή συστημάτων Α.Π.Ε. μέχρι το πόσο των 1.000 €.
δδ. Μελέτες και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας (ISO) σωρευτικά μέχρι του
ποσού των 2.500 €.
Σε κάθε περίπτωση οι ΟΤΔ έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν πρόσθετα
στοιχεία και πληροφορίες για την επαλήθευση του εύλογου κόστους των παραπάνω
δαπανών.
Σημειώνεται ότι οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του
επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες υπό τον όρο ότι αφορούν στο χρονικό διάστημα
από την υποβολή της αίτησης στήριξης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Στη συνέχεια γίνεται η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων στήριξης, βαθμολόγηση
όλων των κριτηρίων επιλογής και προσδιορίζεται ο συνολικός εγκρινόμενος
προϋπολογισμός και το ισχύον ποσοστό στήριξης, λαμβάνοντας υπόψη το «εύλογο
κόστος» των προτεινόμενων δαπανών (δεν αφορά έργα που εκτελούνται με τη
διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων).
Σε κάθε περίπτωση ο ανωτέρω περιγραφόμενος διοικητικός έλεγχος και η
βαθμολόγηση όλων των κριτηρίων επιλογής ολοκληρώνεται για κάθε αίτηση
στήριξης ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα οποιουδήποτε σταδίου.
Οι εισηγήσεις υποβάλλονται στην ΕΔΠ για έγκριση και ολοκλήρωση της
διαδικασίας αξιολόγησης. Αν η γνώμη της ΕΔΠ αποκλίνει από αυτή των εισηγητών,
κατόπιν κατάλληλης τεκμηρίωσης, διαμορφώνεται ανάλογα ο Πίνακας
Αποτελεσμάτων (προσωρινός) και αποστέλλεται στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας
Περιφέρειας.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης από την ΕΔΠ,
αποτυπώνονται στο ΟΠΣΑΑ, στο οποίο αναρτώνται οι εισηγήσεις των εισηγητών
αξιολόγησης καθώς και η αξιολόγηση της ΕΔΠ.
Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων (προσωρινός) περιλαμβάνει: τις παραδεκτές (εκείνες
που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) και τις μη παραδεκτές (εκείνες που δεν
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πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) αιτήσεις στήριξης, οι οποίες κατατάσσονται
ανά υποδράση και με φθίνουσα βαθμολογική σειρά, με την ένδειξη «παραδεκτή» ή
«μη παραδεκτή».
Πιο αναλυτικά στον Πίνακα Αποτελεσμάτων (προσωρινό) περιλαμβάνονται:
1. οι αιτήσεις που κρίνονται παραδεκτές προς στήριξη, των οποίων ο συνολικός
προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον αντίστοιχο της
πρόσκλησης και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του ελαχίστου ορίου
που έχει τεθεί στην πρόσκληση για τη συγκεκριμένη υποδράση,
2. οι αιτήσεις οι οποίες, κρίνονται μεν παραδεκτές, των οποίων ο συνολικός
προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης υπερβαίνει αθροιστικά, τον αντίστοιχο της
πρόσκλησης και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του ελαχίστου ορίου
που έχει τεθεί στην πρόσκληση για τη συγκεκριμένη υποδράση, αλλά λόγω
εξάντλησης της διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης στη συγκεκριμένη
υποδράση δεν δύναται να ενταχθούν,
3. οι αιτήσεις που κρίνονται «μη παραδεκτές» προς στήριξη και οι λόγοι απόρριψής
τους,
4. το οικονομικό αντικείμενο και η βαθμολογία όλων των αιτήσεων στήριξης, έτσι,
όπως διαμορφώθηκε από το διοικητικό έλεγχο.
6. Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας διενεργεί δειγματοληπτικό διοικητικό
έλεγχο ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από την ΕΔΠ.
Η δειγματοληψία και ο διοικητικός έλεγχος της αξιολόγησης του δείγματος από την
ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, διενεργείται στο ΟΠΣΑΑ. Ο δειγματοληπτικός
διοικητικός έλεγχος διενεργείται τουλάχιστον στο 5% του αριθμού των αιτήσεων
στήριξης της εκάστοτε πρόσκλησης.
Σε περίπτωση που ο φορέας που έχει συστήσει την ΟΤΔ (εταιρικό σχήμα), είτε
φορείς μέλη της ΕΔΠ, είναι αιτούντες, τότε οι αιτήσεις τους τίθεται αυτομάτως στον
δειγματοληπτικό έλεγχο από την ΕΥΔ (ΕΠ) οικείας Περιφέρειας, πέραν του
δείγματος του 5%.
Αν ο δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος έχει ευρήματα, η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας
Περιφέρειας, οφείλει να αυξήσει το δείγμα στο 10% του αριθμού των αιτήσεων
στήριξης.
Αν ο δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος έχει ευρήματα που τεκμηριώνουν
συστημικό λάθος, η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας καλεί την ΟΤΔ να
επαναξιολογήσει όλες τις αιτήσεις στήριξης και η διαδικασία επαναλαμβάνεται από
την αρχή.
7. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας δειγματοληπτικού ελέγχου από την
ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας δημοσιοποιείται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων ο
οποίος συνοδεύεται από σαφείς πληροφορίες για την πρόσβαση των αιτούντων στο
αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτό απεικονίζεται στο
ΟΠΣΑΑ, για τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, τον τρόπο, τον τόπο
και τις προθεσμίες υποβολής της εν λόγω προσφυγής.
Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο για την
ενημέρωση των αιτούντων. Επιπλέον, η ΟΤΔ ενημερώνει και ατομικά τον κάθε
αιτούντα για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, με απόδειξη παραλαβής αναφέροντας
το δικαίωμα κάθε δυνητικού δικαιούχου για την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής
61

και ότι ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η
οριστικοποίησή του θα προέλθει ύστερα από την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών
προσφυγών, λαμβάνοντας υπόψη την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας
των δυνητικών δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά
υποδράση.
8. Συστήνεται Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών με απόφαση της ΕΔΠ. Η
διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί την παρ. 7 του άρθρου 43 της υπ΄ αρ. 137675/
ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
(Β΄ 5968), όπως ισχύει κάθε φορά.
Επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι για τα άτομα που μετέχουν στη παραπάνω διαδικασία,
δεν συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων, μέσω υποβολής κατάλληλης
δήλωσης. Τα μέλη της Επιτροπής Ενδικοφανών Προσφυγών δεν πρέπει να έχουν
συμμετάσχει στην αξιολόγηση της ίδιας πράξης, για την οποία έχει υποβληθεί
προσφυγή.
9. Ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλει ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ την προσφυγή του
επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, με την ανάλογη τεκμηρίωση, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την επομένη της
έγγραφης ενημέρωσής του.
Στη συνέχεια οριστικοποιεί την προσφυγή του στο ΟΠΣΑΑ και το εκτυπωμένο
αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται),
στην ΟΤΔ. Η προσφυγή εξετάζεται από την Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών
εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής
του πλήρους αιτήματος προσφυγής. Το παραπάνω χρονικό διάστημα εξέτασης των
προσφυγών ορίζεται σαφώς στην πρόσκληση.
Επιπλέον, η ΟΤΔ ενημερώνει και ατομικά όλους τους αιτούντες προσφυγών για το
αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτών, με απόδειξη παραλαβής.
10. Η ΕΔΠ δύναται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης,
συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, με απόφασή
της, να εγκρίνει αιτήσεις στήριξης, μιας ή περισσότερων υποδράσεων, κατά φθίνουσα
σειρά βαθμολογίας (και μεγαλύτερη της ελάχιστης τεθείσας από την ΟΤΔ
βαθμολογίας), πέραν του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης υποδράσης, εφόσον
υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις:
1. είτε κατόπιν απόφασής της, για υπερδέσμευση της τρέχουσας πρόσκλησης, μέχρι
το 110% του προϋπολογισμού της εκάστοτε πρόσκλησης,
2. είτε κατόπιν απόφασής της, από μεταφορά ποσών μεταξύ υποδράσεων της ίδιας
θεματικής κατεύθυνσης του ΤΠ, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης,
3. είτε από μεταφορά ποσών μεταξύ υποδράσεων διαφορετικών θεματικών
κατευθύνσεων του ΤΠ, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης,
4. είτε από υπερδεύσμευση της τρέχουσας πρόσκλησης, πέραν του 110% του
προϋπολογισμού της εκάστοτε πρόσκλησης.
Στην περίπτωση (γ.) θα πρέπει να έχει προηγηθεί αίτημα από την ΟΤΔ προς την
ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, για την έγκριση της μεταφοράς των ποσών μεταξύ
υποδράσεων.
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Στην περίπτωση (δ.) θα πρέπει η ΟΤΔ να αιτηθεί υπερδέσμευση πόρων από την
ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020. Η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ
2014- 2020 αποφασίζουν για την έγκριση ή όχι του σχετικού αιτήματος.
Σε περιπτώσεις ισοβαθμούντων δυνητικών δικαιούχων, εντάσσονται όλοι εφόσον
επαρκεί ο προϋπολογισμός της υποδράσης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εντάσσεται
κανείς από τους ισοβαθμούντες.
Για λόγους επιτάχυνσης της πορείας του Προγράμματος και μέχρι να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες (α.), (β.), (γ.) και (δ.), για τις αιτήσεις στήριξης οι
οποίες μετά την εξέταση των προσφυγών, κρίνονται παραδεκτές προς στήριξη και
των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης δεν υπερβαίνει
αθροιστικά τον αντίστοιχο της πρόσκλησης για τη συγκεκριμένη υποδράση, δύναται
να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξής τους.
Προϋπόθεση για την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας είναι να τηρείται
αυστηρά η βαθμολογική σειρά για τις αιτήσεις στήριξης που θα επιλεγούν προς
ένταξη, διαφορετικά θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες (α.), (β.), (γ.) και (δ.)
πριν ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης.
11. Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών και την τυχόν μεταβολή
των πόρων της πρόσκλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10, συντάσσεται ο
Πίνακας Κατάταξης της αρχικής αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένων και των
προτάσεων που εξετάσθηκαν στο πλαίσιο των προσφυγών θετικά και εγκρίνεται με
απόφαση της ΕΔΠ, η οποία δεν μπορεί να αποκλίνει από αυτή της Επιτροπής
Ενδικοφανών Προσφυγών, με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης. Τα
αποτελέσματα της εξέτασης των προσφυγών, αποτυπώνονται στο ΟΠΣΑΑ.
Ο Πίνακας Κατάταξης δημιουργείται και οριστικοποιείται στο ΟΠΣΑΑ από την
ΟΤΔ και αποστέλλεται στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας και στην ΕΥΕ ΠΑΑ
2014- 2020. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσιοποιείται, με κάθε
πρόσφορο μέσο, ο Πίνακας Κατάταξης.»
Άρθρο 4
Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Ένταξη πράξεων
1. Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη από την ΟΤΔ και μετά από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγών, η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας,
εκδίδει Απόφαση Ένταξης Πράξεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66 του
ν. 4314/2014 (Α΄ 265), με την οποία κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται ως πράξη του ΠΑΑ
2014-2020, κατά την έννοια του άρθρου 2.(9) του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.
Η έκδοση του σχεδίου απόφασης ένταξης δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω του
ΟΠΣΑΑ με ευθύνη της ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας και με βάση τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις σχετικές αιτήσεις και τα αποτελέσματα του
διοικητικού ελέγχου αυτών.
2. Κάθε απόφαση ένταξης, περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον: τον τίτλο και τον κωδικό
ΟΠΣΑΑ των πράξεων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και την περίοδο
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επιλεξιμότητας πράξεων, τους όρους χρηματοδότησης, το χρηματοδοτικό σχήμα,
γενικές διατάξεις και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων.
3. Μεταξύ του δικαιούχου και της ΟΤΔ υπογράφεται σύμβαση η οποία
περιλαμβάνει αναλυτικά όλους τους όρους που διέπουν την υλοποίηση της
ενταγμένης πράξης.
4. Αναφορικά με το αναλυτικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της κάθε πράξης
η απόφαση παραπέμπει στην αίτηση στήριξη, όπως αυτή έχει υποβληθεί από το
δικαιούχο στο ΟΠΣΑΑ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχό της.
5. Ο τελικός διατάκτης της απόφασης είναι ο οικείος Περιφερειάρχης. Η Απόφαση
Ένταξης δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες πράξεις ανά πρόσκληση. Η
απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ
2014-2020, κοινοποιείται στην αρμόδια ΟΤΔ. Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας
αποστέλλει την απόφαση ταχυδρομικά, με απόδειξη παραλαβής και ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο σε κάθε δικαιούχο, στις διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση
στήριξης.
6. Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, δύναται να δημιουργήσει στο ΟΠΣΑΑ το
σχέδιο απόφασης ένταξης συσχετίζοντάς την με την πράξη ή τις πράξεις που
περιλαμβάνονται σε αυτή. Μετά την έκδοση της απόφασης, τα στοιχεία της (αριθ. και
ημερομηνία πρωτοκόλλου, ΑΔΑ) καταχωρίζονται στο ΟΠΣΑΑ.»
Άρθρο 5
Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Έλεγχος νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων
1. Ο έλεγχος νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων εφαρμόζεται σε
πράξεις, που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών), πραγματοποιείται σύμφωνα με την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία
και αφορά σε:
α) έγκριση δημοπράτησης,
β) έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης,
γ) έγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης.
2. Έγκριση δημοπράτησης
Υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο
Ο δικαιούχος υποβάλλει, μέσω του ΟΠΣΑΑ, αίτημα για την εξέταση της
διαδικασίας προκήρυξης, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά
περιγράφονται στο υπ΄ αρ. 4647/01-07-2019 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020,
όπως κάθε φορά ισχύει.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ, το
αίτημα, καθώς και τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η
ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αποστολής αυτής θεωρείται ως ημερομηνία
υποβολής του αιτήματος.
Το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί:
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α) πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού για διαδικασίες ανάθεσης
συμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 της υπ΄ αρ. 137675/
ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
(Β΄ 5968), όπως ισχύει κάθε φορά.
Ειδικότερα, το αίτημα υποβάλλεται πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης
διαγωνισμού για:
αα) διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών και
ββ) i. διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών οι οποίες δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και
έχουν εκτιμώμενη αξία ανώτερη του ποσού των 60.000€, άνευ ΦΠΑ, εφόσον δεν
εφαρμόζεται μεθοδολογία εκτίμησης επικινδυνότητας,
ii. διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
των οδηγιών της ΕΕ και έχουν εκτιμώμενη αξία ανώτερη του ποσού του 1.000.000€,
άνευ ΦΠΑ,
iii. διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ και έχουν εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη του
ποσού του 1.000.000€, άνευ ΦΠΑ και ανώτερη του ποσού των 60.000€, άνευ ΦΠΑ,
εφόσον δεν εφαρμόζεται μεθοδολογία εκτίμησης επικινδυνότητας,
β) πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού ή κατά την υποβολή του
πρώτου αιτήματος πληρωμής ενός υποέργου για διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων
που δεν ελέγχθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο λόγω του προϋπολογισμού τους ή
λόγω εφαρμογής εγκεκριμένης μεθόδου εκτίμησης επικινδυνότητας.
Εξέταση αιτήματος - Έκδοση θετικής ή αρνητικής γνώμης.
Η ΟΤΔ, προβαίνει σε εξέταση του αιτήματος με βάση το ισχύον θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, τους όρους της απόφασης
ένταξης της πράξης και της σχετικής προκήρυξης, καθώς και τους όρους της υπ΄ αρ.
137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 απόφασης (Β΄ 5968).
Η ΟΤΔ αποστέλλει την εισήγησή της στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας,
εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
Τα αποτελέσματα της εξέτασης αποτυπώνονται σε Λίστα Εξέτασης Σχεδίου
Διακήρυξης και με βάση τα στοιχεία της και την εισήγηση της ΟΤΔ, η ΕΥΔ (ΕΠ) της
οικείας Περιφέρειας, διατυπώνει, με απόφαση που υπογράφεται από τον
Προϊστάμενό της, γνώμη, θετική ή αρνητική, επί της διαδικασίας διακήρυξης, εντός
προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της εισήγησης της ΟΤΔ.
Το περιεχόμενο της Λίστας Εξέτασης Σχεδίου Διακήρυξης, καθώς και το
περιεχόμενο της εισήγησης της ΟΤΔ περιγράφονται στο υπ΄ αρ. 4647/01-07-2019
έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, όπως κάθε φορά ισχύει.
Η θετική γνώμη της ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, αποτελεί όρο για τη
χρηματοδότηση της πράξης και αναφέρεται ρητά στην οικεία απόφαση διακήρυξης.
Στην περίπτωση αρνητικής γνώμης, η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας
ενημερώνει το δικαιούχο για τους λόγους απόρριψης, καθώς και για τις ενέργειες στις
οποίες πρέπει να προβεί για την έκδοση θετικής γνώμης, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
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Η σχετική απόφαση προέγκρισης ή απόρριψης του αιτήματος από την ΕΥΔ (ΕΠ)
της οικείας Περιφέρειας, κοινοποιείται στην αρμόδια ΟΤΔ.
Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:
α) Στην περίπτωση που το αίτημα του δικαιούχου δε συνοδεύεται από το σύνολο
των απαιτούμενων για την εξέταση εγγράφων, η ΟΤΔ ενημερώνει άμεσα το
δικαιούχο, με κοινοποίηση στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, για την
υποχρέωση υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία
υποβάλλονται από το δικαιούχο μέσω του ΟΠΣΑΑ, εντός προθεσμίας επτά (7)
εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ενημέρωσης του δικαιούχου.
Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει αποστείλει στην
ΟΤΔ, τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
Ως ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών στοιχειών ή αλλαγών, θεωρείται η
ημερομηνία πρωτοκόλλησης του σχετικού διαβιβαστικού, από την ΟΤΔ. Το χρονικό
διάστημα από την ενημέρωση του δικαιούχου μέχρι την αποστολή από αυτόν των
συμπληρωματικών στοιχείων δεν προσμετράται στην προθεσμία που έχει η ΟΤΔ, στη
διάθεσή της για να εκφράσει την εισήγησή της.
Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων ή
ελλιπής συμπλήρωση τους ή εκπρόθεσμη υποβολή τους επιφέρει την έκδοση
αρνητικής γνώμης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας.
Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται
την έναρξη νέων προθεσμιών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται, σε περίπτωση που η διαπίστωση των
ελλιπών δικαιολογητικών γίνει από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, ενώ η
αλληλογραφία με τον δικαιούχο, κοινοποιείται στην ΟΤΔ.
β) Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, εάν η ΟΤΔ, διαπιστώσει ότι το αίτημα του
δικαιούχου χρειάζεται βελτιωτικές ή υποχρεωτικές αλλαγές, ειδοποιεί άμεσα το
δικαιούχο για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει και επιστρέφει σε αυτόν το σχετικό
φάκελο.
Ο δικαιούχος οφείλει να υιοθετήσει τις υποχρεωτικές αλλαγές και να υποβάλλει εκ
νέου το φάκελο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της
κοινοποίησης της σχετικής ειδοποίησης από την ΟΤΔ. Το χρονικό διάστημα από την
ενημέρωση του δικαιούχου μέχρι την επανυποβολή από αυτόν του φακέλου δεν
προσμετράται στην προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών που έχει η ΟΤΔ στη
διάθεσή της για να εκφράσει την εισήγησή της.
Ελλιπής υιοθέτηση των υποχρεωτικών αλλαγών ή άπρακτη παρέλευση της
προθεσμίας επανυποβολής του φακέλου ή εκπρόθεσμη υποβολή του επιφέρει
υποχρεωτικά την έκδοση από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας αρνητικής
γνώμης. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου
αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη νέων προθεσμιών για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας.
Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται, σε περίπτωση που η διαπίστωση των
αλλαγών που απαιτούνται γίνει από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, ενώ η
αλληλογραφία με τον δικαιούχο, κοινοποιείται στην ΟΤΔ.
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γ) Στις περιπτώσεις που η διαδικασία εξέτασης της διακήρυξης διενεργείται κατά
την πρώτη αίτηση πληρωμής του δικαιούχου, αν εκφέρει αρνητική γνώμη η ΕΥΔ
(ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, τότε ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης.
δ) Για τις δημόσιες συμβάσεις που κατά τη φάση αξιολόγησης της αίτησης στήριξης
έχει ήδη δημοσιευθεί η σχετική διακήρυξη, η εξέταση της διαδικασίας της
δημοπράτησης διενεργείται κατά την αξιολόγηση του αιτήματος στήριξης και
αποτυπώνεται στις λίστες ελέγχου που υπογράφονται από την ΟΤΔ και
αποστέλλονται, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα, στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας
Περιφέρειας, η οποία τις συνυπογράφει, αναγράφει τις τυχόν παρατηρήσεις της και
εκφέρει θετική ή αρνητική γνώμη. Ανάλογα με τη γνώμη της ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας
Περιφέρειας, αξιολογείται θετικά ή αρνητικά η αίτηση στήριξης.
Σε περίπτωση που η διαδικασία δημοπράτησης διενεργηθεί μετά το πέρας της
διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης και πριν την ένταξη της πράξης, με
ευθύνη του δυνητικού δικαιούχου ενημερώνεται η ΟΤΔ, και η θετική γνώμη από την
ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας για την διαδικασία αυτή, είναι απαραίτητη για την
έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης.
Η έγκριση της διαδικασίας θεωρείται ότι έχει γίνει με την ένταξη του έργου και την
έκδοση της σχετικής απόφασης, στην οποία πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά στα
έχοντας υπόψη αυτής.
ε) Οι δαπάνες συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) είναι
επιλέξιμες εφόσον η ανάθεσή τους γίνεται κατόπιν διαδικασιών που τηρούν τις αρχές
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις γενικές αρχές για την ανάθεση
ενωσιακών συμβάσεων (αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης,
της διαφάνειας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και της αναλογικότητας), κατόπιν
δημόσιας πρόσκλησης επιλογής. Απόφαση 137675/ΕΥΘΥ1016/ 19-12-2018, άρθρο
36 (Β΄ 5968), όπως ισχύει.
στ) Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της μεθοδολογίας εκτίμησης
επικινδυνότητας, καθορίζονται στην παρ. 3 άρθρου 40 της υπ΄ αρ.
137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 απόφασης (Β΄ 5968), όπως ισχύει.
Καταχωρίσεις στο ΟΠΣΑΑ
Με την οριστικοποίηση της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣΑΑ, δημιουργείται
αυτόματα από το ΟΠΣΑΑ αίτηση έγκρισης διακήρυξης. Ο δικαιούχος συμπληρώνει
τα στοιχεία του αιτήματος και αφού αυτό εξεταστεί από την ΟΤΔ, το υποβάλλει
οριστικά. Ακολούθως η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας καταχωρίζει το
αποτέλεσμα της εξέτασης του αιτήματος.
3. Έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης
Περιγραφή Διαδικασίας
Η διαδικασία εφαρμόζεται πριν την ανάληψη νομικής δέσμευσης για τα υποέργα
που υλοποιούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών), σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/ 19-12-2018 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 5968), όπως ισχύει κάθε φορά.
Υποβολή αιτήματος από τον δικαιούχο
Ο δικαιούχος υποβάλλει, μέσω του ΟΠΣΑΑ, αίτημα για την εξέταση της
διαδικασίας ανάληψης νομικής δέσμευσης συνοδευόμενο από τα απαραίτητα
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έγγραφα, όπως περιγράφονται στο υπ΄ αρ. 4647/01-07-2019 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ
2014-2020, όπως κάθε φορά ισχύει.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ το
αίτημα καθώς και τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η
ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αποστολής αυτής θεωρείται ως ημερομηνία
υποβολής του αιτήματος.
Το αίτημα υποβάλλεται:
α) πριν την υπογραφή της σύμβασης για διαδικασίες ανάθεσης και σχέδια
συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών με την παρ. 2 του άρθρου 40 της υπ΄ αρ.
137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Β΄ 5968), όπως ισχύει κάθε φορά.
Ειδικότερα, το αίτημα υποβάλλεται πριν την υπογραφή της σύμβασης για:
αα) διαδικασίες ανάθεσης και σχέδια συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών και
ββ) i. διαδικασίες ανάθεσης και σχέδια συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών οι
οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ και έχουν
εκτιμώμενη αξία ανώτερη του ποσού των 60.000 €, άνευ ΦΠΑ, εφόσον δεν
εφαρμόζεται μεθοδολογία εκτίμησης επικινδυνότητας,
ii. διαδικασίες ανάθεσης και σχέδια συμβάσεων έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ και έχουν εκτιμώμενη αξία ανώτερη του ποσού του
1.000.000 €, άνευ ΦΠΑ,
iii. διαδικασίες ανάθεσης και σχέδια συμβάσεων έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ και εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη του ποσού του
1.000.000 €, άνευ ΦΠΑ και ανώτερη του ποσού των 60.000 €, άνευ ΦΠΑ, εφόσον
δεν εφαρμόζεται μεθοδολογία εκτίμησης επικινδυνότητας,
β) πριν την υπογραφή της σύμβασης ή κατά την υποβολή του πρώτου αιτήματος
πληρωμής ενός υποέργου για διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που δεν ελέγχθηκαν
κατά το προηγούμενο στάδιο λόγω του προϋπολογισμού τους ή λόγω εφαρμογής
εγκεκριμένης μεθόδου εκτίμησης επικινδυνότητας.
Εξέταση αιτήματος - Έκδοση θετικής ή αρνητικής γνώμης.
Η ΟΤΔ, προβαίνει σε εξέταση του αιτήματος με βάση το ισχύον θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, τους όρους της απόφασης
ένταξης της πράξης και της σχετικής προκήρυξης, καθώς και τους όρους της υπ΄ αρ.
137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Β΄ 5968), όπως ισχύει κάθε φορά.
Η ΟΤΔ αποστέλλει την εισήγησή της στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας,
εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
Τα αποτελέσματα της εξέτασης αποτυπώνονται σε Λίστα Εξέτασης Σχεδίου
Σύμβασης και με βάση τα στοιχεία της και την εισήγηση της ΟΤΔ, η ΕΥΔ (ΕΠ) της
οικείας Περιφέρειας, διατυπώνει με απόφαση που υπογράφεται από τον Προϊστάμενό
της, γνώμη, θετική ή αρνητική, επί της διαδικασίας ανάθεσης και του σχεδίου
σύμβασης ή της σύμβασης, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την
υποβολή της εισήγησης της ΟΤΔ.
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Το περιεχόμενο της Λίστας Εξέτασης Σχεδίου Σύμβασης, καθώς και το περιεχόμενο
της εισήγησης της ΟΤΔ, περιγράφονται στο υπ΄ αρ. 4647/01-07-2019 έγγραφο της
ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.
Η θετική γνώμη της ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας αποτελεί όρο για τη
χρηματοδότηση της πράξης και αναφέρεται ρητά, στην απόφαση ανάθεσης και στα
συμβατικά κείμενα.
Στην περίπτωση έκδοσης θετικής γνώμης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας
Περιφέρειας, ο δικαιούχος προβαίνει στην υπογραφή του εγκεκριμένου σχεδίου
σύμβασης. Αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης και των συνοδευτικών εγγράφων
αποστέλλονται από το δικαιούχο στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας και στην
αρμόδια ΟΤΔ.
Στην περίπτωση αρνητικής γνώμης, η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας,
ενημερώνει το δικαιούχο για τους λόγους απόρριψης, καθώς και για τις ενέργειες στις
οποίες πρέπει να προβεί για την έκδοση θετικής γνώμης, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:
α) Στην περίπτωση που το αίτημα του δικαιούχου δε συνοδεύεται από το σύνολο
των απαιτούμενων για την εξέταση εγγράφων, η ΟΤΔ ενημερώνει άμεσα το
δικαιούχο, με κοινοποίηση στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, για την
υποχρέωση υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία
υποβάλλονται από το δικαιούχο μέσω του ΟΠΣΑΑ, εντός προθεσμίας επτά (7)
εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ενημέρωσης του δικαιούχου.
Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην
ΟΤΔ, τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Ως ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών
στοιχειών ή αλλαγών, θεωρείται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης του σχετικού
διαβιβαστικού, από την ΟΤΔ.
Το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του δικαιούχου μέχρι την αποστολή από
αυτόν των συμπληρωματικών στοιχείων δεν προσμετράται στην προθεσμία που έχει
η ΟΤΔ, στη διάθεσή της για να εκφράσει την εισήγησή της.
Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων ή
ελλιπής συμπλήρωσή τους ή εκπρόθεσμη υποβολή τους επιφέρει την έκδοση
αρνητικής γνώμης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας.
Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται
την έναρξη νέας προθεσμίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται, σε περίπτωση που η διαπίστωση των
ελλιπών δικαιολογητικών γίνει από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, ενώ η
αλληλογραφία με τον δικαιούχο, κοινοποιείται στην ΟΤΔ.
β) Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, εάν η ΟΤΔ, διαπιστώσει ότι το αίτημα του
δικαιούχου χρειάζεται βελτιωτικές ή υποχρεωτικές αλλαγές, ειδοποιεί άμεσα το
δικαιούχο για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει και επιστρέφει σε αυτόν το σχετικό
φάκελο.
Ο δικαιούχος οφείλει να υιοθετήσει τις υποχρεωτικές αλλαγές και να υποβάλλει εκ
νέου το φάκελο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της
κοινοποίησης της σχετικής ειδοποίησης από την ΟΤΔ. Το χρονικό διάστημα από την
ενημέρωση του δικαιούχου μέχρι την επανυποβολή από αυτόν του φακέλου δεν

69

προσμετράται στην προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών που έχει η ΟΤΔ στη
διάθεσή της για να εκφράσει την εισήγησή της.
Ελλιπής υιοθέτηση των υποχρεωτικών αλλαγών ή άπρακτη παρέλευση της
προθεσμίας επανυποβολής του φακέλου ή εκπρόθεσμη υποβολή του επιφέρει
υποχρεωτικά την έκδοση από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας αρνητικής
γνώμης. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου
αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη νέων προθεσμιών για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας.
Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται, σε περίπτωση που η διαπίστωση των
αλλαγών που απαιτούνται γίνει από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, ενώ η
αλληλογραφία με τον δικαιούχο, κοινοποιείται στην ΟΤΔ.
γ) Στις περιπτώσεις που η εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης
διενεργείται κατά την πρώτη αίτηση πληρωμής του δικαιούχου, αν εκφέρει αρνητική
γνώμη η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, τότε ανακαλείται η απόφαση ένταξης
της πράξης.
δ) Για τις δημόσιες συμβάσεις που κατά τη φάση αξιολόγησης της αίτησης στήριξης
έχει ήδη υπογραφεί σχετική σύμβαση, η εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας
σύμβασης διενεργείται κατά την αξιολόγηση του αιτήματος στήριξης και
αποτυπώνεται στις λίστες ελέγχου που υπογράφονται από την ΟΤΔ και
αποστέλλονται, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα, στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας
Περιφέρειας, η οποία τις συνυπογράφει, αναγράφει τις τυχόν παρατηρήσεις της και
εκφέρει θετική ή αρνητική γνώμη. Ανάλογα με τη γνώμη της ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας
Περιφέρειας, αξιολογείται θετικά ή αρνητικά η αίτηση στήριξης.
Σε περίπτωση που η διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης διενεργηθεί μετά το
πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης και πριν την ένταξη της
πράξης, με ευθύνη του δυνητικού δικαιούχου ενημερώνεται η ΟΤΔ, και η θετική
γνώμη από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας για την διαδικασία αυτή, είναι
απαραίτητη για την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης.
Η έγκριση της διαδικασίας θεωρείται ότι έχει γίνει με την ένταξη του έργου και την
έκδοση της σχετικής απόφασης, στην οποία πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στα
έχοντας υπόψη αυτής.
ε) Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της μεθοδολογίας εκτίμησης επικινδυνότητας,
καθορίζονται στην παρ. 3 άρθρου 40 της υπ΄ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018
(Β΄ 5968) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε
φορά.
Καταχωρίσεις στο ΟΠΣΑΑ
Με την οριστικοποίηση του αποτελέσματος της εξέτασης του αιτήματος έγκρισης
διακήρυξης και εφόσον αυτό είναι θετικό, και για τα έργα που δημοπρατήθηκαν πριν
την έκδοση της απόφασης ένταξης, δημιουργείται αυτόματα από το ΟΠΣΑΑ αίτηση
έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης. Ο δικαιούχος συμπληρώνει τα στοιχεία του
αιτήματος και αφού αυτό εξεταστεί από την ΟΤΔ, το υποβάλλει οριστικά.
Ακολούθως η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας καταχωρίζει το αποτέλεσμα της
εξέτασης του αιτήματος.
4. Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης.
Υποβολή φακέλου
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης ο έλεγχος διενεργείται πριν την
υπογραφή της τροποποίησης.
Σε κάθε περίπτωση η θετική γνώμη της ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας
αποτελεί όρο για τη πληρωμή του δικαιούχου από την ΟΤΔ.
Ο δικαιούχος υποβάλλει, μέσω του ΟΠΣΑΑ αίτημα για την εξέταση της
διαδικασίας τροποποίησης της σύμβασης (νομικής δέσμευσης) συνοδευόμενο από τα
απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά περιγράφονται στο υπ΄ αρ. 4647/01-07-2019
έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014- 2020, όπως κάθε φορά ισχύει.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ, το
αίτημα καθώς και τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αποστολής αυτής θεωρείται ως ημερομηνία
υποβολής του αιτήματος.
Εξέταση αιτήματος
Η ΟΤΔ, προβαίνει σε εξέταση του αιτήματος με βάση το ισχύον θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο για τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, τους όρους
της απόφασης ένταξης της πράξης, καθώς και τους όρους της υπ΄ αρ.
137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Β΄ 5968), όπως ισχύει κάθε φορά.
Η ΟΤΔ αποστέλλει την εισήγησή της στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας,
εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
Τα αποτελέσματα της εξέτασης αποτυπώνονται σε Λίστα Εξέτασης τροποποίησης
νομικής δέσμευσης και με βάση τα στοιχεία της και την εισήγηση της ΟΤΔ, η ΕΥΔ
(ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, διατυπώνει με απόφαση που υπογράφεται από τον
Προϊστάμενό της, γνώμη, θετική ή αρνητική, επί της διαδικασίας τροποποίησης της
νομικής δέσμευσης, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή
της εισήγησης της ΟΤΔ.
Το περιεχόμενο της Λίστας Εξέτασης τροποποίησης νομικής δέσμευσης καθώς και
το περιεχόμενο της εισήγησης της ΟΤΔ, περιγράφονται στο υπ΄ αρ. 4647/ 01-072019 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, όπως κάθε φορά ισχύει.
Η θετική γνώμη της ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας αποτελεί όρο για τη
χρηματοδότηση της πράξης και αναφέρεται ρητά στα συμβατικά κείμενα.
Στην περίπτωση έκδοσης θετικής γνώμης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας
Περιφέρειας ο δικαιούχος προβαίνει στην υπογραφή του εγκεκριμένου σχεδίου
τροποποιημένης σύμβασης, αντίγραφο της οποίας αποστέλλει στην ΕΥΔ (ΕΠ) της
οικείας Περιφέρειας και στην ΟΤΔ. Στην περίπτωση αρνητικής γνώμης, η ΕΥΔ (ΕΠ)
της οικείας Περιφέρειας ενημερώνει το δικαιούχο για τους λόγους απόρριψης, καθώς
και για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί για την έκδοση θετικής γνώμης,
εφόσον αυτό είναι εφικτό.
Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:
α) Στην περίπτωση που το αίτημα του δικαιούχου δε συνοδεύεται από το σύνολο
των απαιτούμενων για την εξέταση εγγράφων, η ΟΤΔ ενημερώνει άμεσα το
δικαιούχο, με κοινοποίηση στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, για την
υποχρέωση υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία
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υποβάλλονται από το δικαιούχο μέσω του ΟΠΣΑΑ, εντός προθεσμίας επτά (7)
εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ενημέρωσης του δικαιούχου.
Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην
ΟΤΔ τα ανωτέρω, δικαιολογητικά. Ως ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών
στοιχειών ή αλλαγών, θεωρείται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης του σχετικού
διαβιβαστικού, από την ΟΤΔ. Το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του
δικαιούχου μέχρι την αποστολή από αυτόν των συμπληρωματικών στοιχείων δεν
προσμετράται στην προθεσμία που έχει η ΟΤΔ, στη διάθεση της για να εκφράσει την
εισήγησή της.
Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων ή
ελλιπής συμπλήρωση τους ή εκπρόθεσμη υποβολή τους επιφέρει την έκδοση
αρνητικής γνώμης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας.
Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται
την έναρξη νέας προθεσμίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται, σε περίπτωση που η διαπίστωση των
ελλιπών δικαιολογητικών γίνει από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, ενώ η
αλληλογραφία με τον δικαιούχο, κοινοποιείται στην ΟΤΔ.
β) Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, εάν η ΟΤΔ, διαπιστώσει ότι το αίτημα του
δικαιούχου χρειάζεται βελτιωτικές ή υποχρεωτικές αλλαγές, ειδοποιεί άμεσα το
δικαιούχο για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει και επιστρέφει σε αυτόν το σχετικό
φάκελο.
Ο δικαιούχος οφείλει να υιοθετήσει τις υποχρεωτικές αλλαγές και να υποβάλλει εκ
νέου το φάκελο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της
κοινοποίησης της σχετικής ειδοποίησης από την ΟΤΔ. Το χρονικό διάστημα από την
ενημέρωση του δικαιούχου μέχρι την επανυποβολή από αυτόν του φακέλου δεν
προσμετράται στην προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών που έχει η ΟΤΔ στη
διάθεσή της για να εκφράσει την εισήγησή της.
Ελλιπής υιοθέτηση των υποχρεωτικών αλλαγών ή άπρακτη παρέλευση της
προθεσμίας επανυποβολής του φακέλου ή εκπρόθεσμη υποβολή του επιφέρει
υποχρεωτικά την έκδοση από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας αρνητικής
γνώμης. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου
αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη νέων προθεσμιών για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας. Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, εξετάζει εάν με την
τροποποίηση της νομικής δέσμευσης απαιτείται τροποποίηση της σχετικής απόφασης
ένταξης σύμφωνα με την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.
Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται, σε περίπτωση που η διαπίστωση των
αλλαγών που απαιτούνται γίνει από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, ενώ η
αλληλογραφία με τον δικαιούχο, κοινοποιείται στην ΟΤΔ.
Καταχωρίσεις στο ΟΠΣΑΑ
Με την οριστικοποίηση του αποτελέσματος της εξέτασης του αιτήματος έγκρισης
ανάληψης νομικής δέσμευσης και εφόσον αυτό είναι θετικό, δημιουργείται αυτόματα
από το ΟΠΣΑΑ νομική δέσμευση.
Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης, ο δικαιούχος
δημιουργεί τροποποίηση της νομικής δέσμευσης, μεταβάλλει τα στοιχεία της και την
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υποβάλλει οριστικά, αφού εξεταστεί από την ΟΤΔ και ακολούθως η ΕΥΔ (ΕΠ) της
οικείας Περιφέρειας καταχωρίζει το αποτέλεσμα της εξέτασης του αιτήματος.
Σε περίπτωση υποέργου που έχει ήδη υπογραφεί σχετική σύμβαση πριν την έκδοση
της απόφασης ένταξης, δημιουργείται αυτόματα από το ΟΠΣΑΑ νομική δέσμευση
(πρόχειρη), όπου ο δικαιούχος συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και αφού αυτή
εξεταστεί από την ΟΤΔ, την υποβάλλει οριστικά, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΥΔ
(ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας. Στη συνέχεια η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας
οριστικοποιεί το αίτημα του δικαιούχου, αφού ελέγξει την ορθότητά του.»
Άρθρο 6
Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Τροποποίηση νομικής δέσμευσης (πλην έργων που εκτελούνται με δημόσιες
συμβάσεις)
1. Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της νομικής δέσμευσης μπορεί να
προκύψει:
1) Με την υποβολή αιτήματος τροποποίησης στοιχείων της πράξης από το
δικαιούχο προς την ΟΤΔ. Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία
τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της
πράξης. Στο αίτημα επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν το αίτημα. Αντίστοιχο αίτημα υποβάλλεται και για τις περιπτώσεις
ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 640/2014.
2) Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης, της πορείας υλοποίησης της πράξης, στην
περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης, όπως αυτά
αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης
(ενδεικτικά: λόγω διαχειριστικών προβλημάτων, εμπλοκών στην εκτέλεση της
πράξης).
2. Οι τροποποιήσεις των νομικών δεσμεύσεων μπορούν να αφορούν:
1) τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης,
2) παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης,
3) αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (όπως για παράδειγμα της νομικής μορφής, της
επωνυμίας της επιχείρησης, της μετοχικής σύνθεσης),
4) μεταφορές ποσών μεταξύ «κατηγοριών δαπανών»,
5) διόρθωση προφανών σφαλμάτων (άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 809/2013).
3. Το αίτημα τροποποίησης της νομικής δέσμευσης μαζί με τα σχετικά
δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ. Μετά την ηλεκτρονική
υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ, το αίτημα καθώς και τυχόν
δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αποστολής αυτής θεωρείται ως ημερομηνία
υποβολής του αιτήματος.
4. Με την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήματος τροποποίησης της νομικής
δέσμευσης από το δικαιούχο και τη διαπίστωση της ανάγκης αλλαγής στοιχείων της
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πράξης, η αρμόδια ΟΤΔ εξετάζει τις διαφοροποιήσεις ιδίως ως προς την σύνδεσή
τους με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.
5. Επιπρόσθετα, πρέπει να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης της πράξης
και να μην αλλοιώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της σε βαθμό που να
καθιστά την πράξη μη επιλέξιμη. Επιπλέον, οι σχετικές μεταβολές δεν πρέπει να
συνιστούν σημαντική τροποποίηση της πράξης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του
άρθρου 71, του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013:
α) παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής
προγράμματος,
β) αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει
σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα,
γ) ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των
όρων ένταξης, που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους της
πράξης.
6. O δικαιούχος έχει ως υποχρέωση, στο αίτημα τροποποίησης, να κάνει αναλυτική
περιγραφή στα ποσά, και στους λόγους τροποποίησης. Η αρμόδια ΟΤΔ, αφού
εξετάσει το αίτημα, εισηγείται προς την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας την
έγκριση ή απόρριψη της τροποποίησης, με απόφαση της ΕΔΠ, εντός προθεσμίας δέκα
(10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
Στη συνέχεια, η ΟΤΔ αποστέλλει το σχετικό αίτημα τροποποίησης της νομικής
δέσμευσης του δικαιούχου, μαζί με την σχετική απόφαση της ΕΔΠ, στην ΕΥΔ (ΕΠ)
της οικείας Περιφέρειας, ώστε να προβεί σε έγκριση ή απόρριψη της τροποποίησης
της νομικής δέσμευσης, με την έκδοση σχετικής απόφασης του οικείου
Περιφερειάρχη, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:
α) Στην περίπτωση που το αίτημα του δικαιούχου δε συνοδεύεται από το σύνολο
των απαιτούμενων για την εξέταση εγγράφων, η ΟΤΔ ενημερώνει άμεσα το
δικαιούχο, με κοινοποίηση στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, για την
υποχρέωση υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία
υποβάλλονται από το δικαιούχο μέσω του ΟΠΣΑΑ, εντός προθεσμίας επτά (7)
εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ενημέρωσης του δικαιούχου.
Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει αποστείλει στην
ΟΤΔ, τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Ως ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών
στοιχειών ή αλλαγών, θεωρείται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης του σχετικού
διαβιβαστικού, από την ΟΤΔ. Το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του
δικαιούχου μέχρι την αποστολή από αυτόν των συμπληρωματικών στοιχείων δεν
προσμετράται στην προθεσμία που έχει η ΟΤΔ, στη διάθεσή της για να εκφράσει την
εισήγησή της.
Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων ή
ελλιπής συμπλήρωση τους ή εκπρόθεσμη υποβολή τους επιφέρει την έκδοση
αρνητικής γνώμης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας.
Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται
την έναρξη νέων προθεσμιών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
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Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται, σε περίπτωση που η διαπίστωση των
ελλιπών δικαιολογητικών γίνει από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, ενώ η
αλληλογραφία με τον δικαιούχο, κοινοποιείται στην ΟΤΔ.
β) Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, εάν η ΟΤΔ, διαπιστώσει ότι το αίτημα
τροποποίησης της νομικής δέσμευσης χρειάζεται βελτιωτικές ή υποχρεωτικές
αλλαγές, ειδοποιεί άμεσα το δικαιούχο για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει και
επιστρέφει σε αυτόν το σχετικό φάκελο.
Ο δικαιούχος οφείλει να υιοθετήσει τις υποχρεωτικές αλλαγές και να υποβάλλει εκ
νέου το φάκελο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της
κοινοποίησης της σχετικής ειδοποίησης από την ΟΤΔ. Το χρονικό διάστημα από την
ενημέρωση του δικαιούχου μέχρι την επανυποβολή από αυτόν του φακέλου δεν
προσμετράται στην προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών που έχει η ΟΤΔ στη
διάθεσή της για να εκφράσει την εισήγησή της.
Ελλιπής υιοθέτηση των υποχρεωτικών αλλαγών ή άπρακτη παρέλευση της
προθεσμίας επανυποβολής του φακέλου ή εκπρόθεσμη υποβολή του επιφέρει
υποχρεωτικά την έκδοση από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας αρνητικής
γνώμης. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου
αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη νέων προθεσμιών για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας.
Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, εξετάζει εάν με την τροποποίηση της νομικής
δέσμευσης απαιτείται τροποποίηση της σχετικής απόφασης ένταξης σύμφωνα με την
ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.
Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται, σε περίπτωση που η διαπίστωση των
αλλαγών που απαιτούνται γίνει από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, ενώ η
αλληλογραφία με τον δικαιούχο, κοινοποιείται στην ΟΤΔ.
7. Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας αναρτά την απόφαση στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και εγκρίνει τη νομική δέσμευση στο ΟΠΣΑΑ.
Ακολούθως, η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας κοινοποιεί την απόφαση στην
αρμόδια ΟΤΔ και αυτή με την σειρά της την αποστέλλει ταχυδρομικά με απόδειξη
παραλαβής και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε δικαιούχο.
8. Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας (εντός διακριτών τμημάτων), που δεν
επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης, όπως αντικατάσταση υλικού κατασκευής,
επουσιώδεις αλλαγές εξοπλισμού, τροποποίηση κωδικών ή εργασιών και μεταφορές
ποσών εντός «κατηγοριών δαπανών», δύναται να γίνονται για λόγους απλοποίησης
με ευθύνη της ΟΤΔ και χωρίς προηγούμενη έγκριση της ΕΔΠ, η οποία θα ενημερωθεί
αναλυτικά για όλα τα σχετικά αιτήματα σε επόμενη συνεδρίασή της.
9. Η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης προηγείται του αιτήματος πληρωμής,
εφόσον το αίτημα πληρωμής σχετίζεται με την τροποποίηση.
10. Το πλήθος των τροποποιήσεων των νομικών δεσμεύσεων, που αιτείται ο
δικαιούχος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8), κατά την διάρκεια του
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
11. Καταχωρίσεις στο ΟΠΣΑΑ
Με την οριστικοποίηση της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣΑΑ, δημιουργείται
αυτόματα νομική δέσμευση (πρόχειρη). Ο δικαιούχος συμπληρώνει τα απαραίτητα
στοιχεία και την υποβάλλει οριστικά, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΥΔ (ΕΠ) της
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οικείας Περιφέρειας, με κοινοποίηση στην αρμόδια ΟΤΔ και ακολούθως η ΕΥΔ (ΕΠ)
της οικείας Περιφέρειας καταχωρίζει το αποτέλεσμα της εξέτασης του αιτήματος.
Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία τροποποίησης της νομικής δέσμευσης, ο
δικαιούχος δημιουργεί τροποποίηση της νομικής δέσμευσης, μεταβάλλει τα στοιχεία
της και την υποβάλλει οριστικά, αφού την εξετάσει η ΟΤΔ και ακολούθως η ΕΥΔ
(ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας καταχωρίζει το αποτέλεσμα της εξέτασης του
αιτήματος.»
Άρθρο 7
Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Αίτηση πληρωμής Δικαιούχου
1. Οι πληρωμές των έργων γίνονται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των
εργασιών που έχουν εκτελεσθεί.
2. Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής πραγματοποιείται από τον δικαιούχο, μέσω
του ΟΠΣΑΑ. Ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή, οι δικαιούχοι οφείλουν, εντός
δέκα (10) εργάσιμων ημερών, να αποστείλουν στην αρμόδια ΟΤΔ, αποδεικτικό
κατάθεσης της αίτησης ή υπογεγραμμένο αντίγραφο αυτής, καθώς και τυχόν
δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα οποία ορίζονται σε σχετική
εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως κάθε φορά ισχύει.
Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στο ΟΠΣΑΑ, η
πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι αποκλειστική ευθύνη
του αιτούντα. Εφόσον η αίτηση πληρωμής υποβληθεί οριστικώς, λαμβάνει
ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΟΠΣΑΑ, από την οποία τεκμαίρεται το
εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής υποβολής.
3. Όσον αφορά σε έργα που δεν εκτελούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
τα παραπάνω αιτήματα πληρωμής μπορούν να ανέλθουν έως τα οκτώ (8). Στο εν
λόγω πλήθος αιτημάτων πληρωμής δεν συμπεριλαμβάνεται η προκαταβολή.
Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, εντός ενός
έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, ύψους τουλάχιστον
10%, της Δημόσιας Δαπάνης της πράξης.
Λόγω των μέτρων που ίσχυαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19,
παρατείνεται ο παραπάνω αναγραφόμενος χρόνος υποβολής του πρώτου αιτήματος
πληρωμής κατά τέσσερις (4) μήνες.
Εάν, λόγω των μέτρων που ίσχυαν ή πρόκειται να ισχύσουν για την αντιμετώπιση
της πανδημίας COVID-19, ακυρωθούν πράξεις που αφορούν σε πολιτιστικές
εκδηλώσεις ή δράσεις ενημέρωσης/ημερίδες, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η
υποβολή αιτήματος πληρωμής ύψους τουλάχιστον 10%, της Δημόσιας Δαπάνης της
πράξης ενός δεκαέξι (16) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, τότε ο
δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί παράταση του χρονοδιαγράμματος και μετάθεση της
εκδήλωσης/ημερίδας, μέσω της διαδικασίας τροποποίησης της νομικής δέσμευσης.
Για τις πράξεις αυτές, δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός για την υποβολή του
αιτήματος πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος έχει την ευθύνη για την
ολοκλήρωση της πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Για
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τις πράξεις που εκτελούνται με τις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων, δεν
ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί και ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζονται
στον ν. 4412/2016 (Α΄ 147), σχετικά με τους λογαριασμούς-πιστοποιήσεις. Σε κάθε
περίπτωση ο δικαιούχος έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου εντός της
τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.
4. Όσον αφορά τις διαδικασίες και τα έντυπα πληρωμής, η ΟΤΔ κατά τον
προσφορότερο τρόπο ενημερώνει τους δικαιούχους, όπως ενδεικτικά την ανάρτηση
των εντύπων στην ιστοσελίδα της.
Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η διαδικασία Ι.6.1 του ΣΔΕ, όπως ισχύσει κάθε φορά.»
Άρθρο 8
Το άρθρο 18 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Διοικητικός έλεγχος επί των αιτήσεων πληρωμής του Δικαιούχου
1. Η ΕΔΠ με απόφασή της, ορίζει Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων (ΕΠΠ) που
αποτελείται από τουλάχιστον δύο στελέχη της ΟΤΔ, σχετικά με το αντικείμενο της
πράξης.
Σε κάθε περίπτωση τα στελέχη, τα οποία συμμετείχαν ως εισηγητές στις διαδικασίες
αξιολόγησης και στις επιτροπές ενδικοφανών προσφυγών, δεν μπορούν να
συμμετέχουν στην ΕΠΠ των συγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης.
Επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι για τα στελέχη που συμμετέχουν στην ΕΠΠ με
αντικείμενο τη συγκεκριμένη πράξη, δεν συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης
συμφερόντων, μέσω υποβολής υπεύθυνης δήλωσης.
2. Η ΕΠΠ διενεργεί διοικητικό έλεγχο, με την υποστήριξη του ΟΠΣΑΑ, και
επιτόπια επίσκεψη σε όλα τα αιτήματα πληρωμής, για να πιστοποιήσει το οικονομικό
και φυσικό αντικείμενο.
Ο δικαιούχος κατά την επιτόπια επίσκεψη, υπογράφει την έκθεση αυτοψίας για να
βεβαιώσει την παρουσία του στον έλεγχο και να προσθέσει τυχόν παρατηρήσεις.
Για πράξεις που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις και για πράξεις με επιλέξιμο
προϋπολογισμό μέχρι 50.000€, δύναται να πραγματοποιηθεί μια επιτόπια επίσκεψη
στο τελευταίο αίτημα πληρωμής της πράξης. Σε περιπτώσεις άυλων ενεργειών δεν
απαιτείται επιτόπια επίσκεψη.
3. Ο έλεγχος περιλαμβάνει:
1. την επαλήθευση της ολοκληρωμένης ενέργειας σε σχέση με την ενέργεια για την
οποία ζητήθηκε και χορηγήθηκε η στήριξη,
2. την επαλήθευση των δαπανών που προέκυψαν και των πληρωμών που
πραγματοποιήθηκαν,
3. την καταχώρηση στο ΟΠΣΑΑ των αποτελεσμάτων του ελέγχου και τη σύνταξη
σχετικού πρακτικού, στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος
ελέγχου και την αποστολή του, μετά την θεώρησή του από τον πρόεδρο του ΔΣ ή τον
διευθυντή της αναπτυξιακής εταιρίας (σε περίπτωση που δεν μετέχει στην ΕΠΠ),
στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας.
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4. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου του αιτήματος
πληρωμής, η ΟΤΔ καταβάλει δημόσια δαπάνη στον δικαιούχο, αναρτώντας στο
ΟΠΣΑΑ τα σχετικά αποδεικτικά πληρωμής του, σύμφωνα και με όσα περιγράφονται
στην διαδικασία Ι.6.5 του ΣΔΕ και τη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, όπως
κάθε φορά ισχύουν.
Αν ύστερα από την εξέταση ενός αιτήματος πληρωμής πράξης, από την ΟΤΔ,
προκύπτει διαφορά μεταξύ του αιτούμενου και του επιλέξιμου ποσού, τότε
λαμβάνεται υπόψη και το άρθρο 63 του Κανονισμού (ΕΕ) 809/2014, καθώς και το
άρθρο 24 της παρούσας.
Σημειώνεται, ότι σε έργα που εκτελούνται με τις διαδικασίες των δημόσιων
συμβάσεων, η ΟΤΔ δύναται να καταβάλει το εγκεκριμένο ποσό του αιτήματος
πληρωμής με πίστωση απ΄ ευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του ανάδοχου του
έργου. Σε αυτές τις περιπτώσεις στην αίτηση πληρωμής του δικαιούχου θα πρέπει να
αναγράφεται ότι η πληρωμή του ποσού θα γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του
αναδόχου, ενώ μετά την είσπραξη του ποσού, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στο
δικαιούχο τη σχετική απόδειξη είσπραξης στο όνομα του δικαιούχου και να
ενημερώνεται σχετικά η ΟΤΔ.
5. Με την επιφύλαξη της διαθέσιμης χρηματοδότησης, η ΟΤΔ εξασφαλίζει ότι ο
δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δημόσιας
δαπάνης, το αργότερο εξήντα (60) ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο.
Η προθεσμία πληρωμής των εξήντα (60) ημερών μπορεί να μην τηρηθεί από την
ΟΤΔ σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις όταν:
1. το αίτημα πληρωμής δεν είναι πλήρες ή δεν έχουν παρασχεθεί τα κατάλληλα
δικαιολογητικά έγγραφα,
2. έχει κινηθεί διαδικασία διερεύνησης όσον αφορά ενδεχόμενη παρατυπία που
επηρεάζει την εν λόγω δαπάνη,
3. έχει καθυστερήσει η απαιτούμενη αυτοψία από την ΟΤΔ, λόγω αντικειμενικών
δυσκολιών (όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες).
Ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως από την ΟΤΔ, για την
καθυστέρηση και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή.
6. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται και δεν εισπράττεται καμία
ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, που θα επέφερε μείωση
των ποσών επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους δικαιούχους. Εξαιρούνται οι
παρακρατήσεις στη ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, κ.λπ.
7. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο παρόν άρθρο, σε περίπτωση που ισχύουν
μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και εξαιτίας αυτών η ΕΠΠ δεν
είναι σε θέση να διεξάγει την επιτόπια επίσκεψη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, για
αιτήματα πληρωμής που πρέπει να πληρωθούν εντός του διαστήματος της παρ. 5 του
παρόντος άρθρου, τότε ο φάκελος με τα δικαιολογητικά πληρωμής θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνει και αποδεικτικά στοιχεία (όπως φωτογραφική τεκμηρίωση με
γεωσήμανση-χρονοσήμανση) που μπορούν να υποκαταστήσουν τις πληροφορίες που
λαμβάνονται κανονικά από τις επιτόπιες επισκέψεις. Η προβλεπόμενη επιτόπια
επίσκεψη θα διενεργείται από τις ΕΠΠ στην επόμενη αίτηση πληρωμής, όπου θα
πιστοποιείται το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο και των αιτημάτων πληρωμής
για τα οποία δεν διενεργήθηκε επιτόπια επίσκεψη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη
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επιλέξιμο ποσό, τότε εάν πρόκειται για αιτήματα που έχουν συμπεριληφθεί σε
εγκεκριμένο αίτημα μερικής πληρωμής της ΟΤΔ, και το μη επιλέξιμο ποσό έχει
πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται ανάκτηση του μη επιλέξιμου ποσού σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Σε κάθε άλλη
περίπτωση, δίνεται η δυνατότητα συνυπολογισμού του μη επιλέξιμου ποσού στην
τρέχουσα πληρωμή ή επιστροφή του στο λογαριασμό που διατηρεί η ΟΤΔ για το
υπομέτρο 19.2, αφού πρώτα ενημερωθεί εγγράφως ο δικαιούχος για τυχόν έκφραση
αντιρρήσεων.
Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον η αιτούμενη ή συνολικά αιτούμενη - σε περίπτωση
που ο δικαιούχος έχει υποβάλει περισσότερα από ένα αιτήματα πληρωμής - προς
καταβολή Δημόσια Δαπάνη αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό που δεν υπερβαίνει το
50% του εγκεκριμένου. Εάν η συνολικά αιτούμενη προς καταβολή Δημόσια Δαπάνη
αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό που υπερβαίνει το 50% του εγκεκριμένου, η πληρωμή
από την ΟΤΔ διενεργείται αφού ολοκληρωθεί η επιτόπια επίσκεψη.»
Άρθρο 9
Το άρθρο 29 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29
Διοικητικός έλεγχος αιτήματος μερικής πληρωμής ΟΤΔ
1. Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας πραγματοποιεί, αναγνώριση και
εκκαθάριση επί του συνόλου των δαπανών του αιτήματος μερικής πληρωμής, με
βάση την αίτηση μερικής πληρωμής των ΟΤΔ και τα συνημμένα δικαιολογητικά που
την συνοδεύουν. 2. Πριν την αποστολή της μερικής πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η
ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας πραγματοποιεί δειγματοληπτικό διοικητικό
έλεγχο τουλάχιστον στο 5% των δαπανών του εκάστοτε αιτήματος μερικής πληρωμής
της ΟΤΔ.
Στην περίπτωση που ο φορέας που έχει συστήσει την ΟΤΔ (εταιρικό σχήμα), είτε
φορείς μέλη της ΕΔΠ, υποβάλουν αίτηση πληρωμής, τότε συμπεριλαμβάνονται
υποχρεωτικά στο δείγμα, πέραν του ποσοστού του 5%.
Η διαδικασία αυτή αφορά έλεγχο, επί των αντίστοιχων αιτημάτων πληρωμής των
δικαιούχων με επιτόπια επίσκεψη στον τόπο υλοποίησης της πράξης. Για πράξεις που
εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις και για πράξεις με επιλέξιμο προϋπολογισμό
μέχρι 50.000€, η επιτόπια επίσκεψη είναι υποχρεωτική μόνο στο τελευταίο αίτημα
πληρωμής της πράξης. Εξαιρούνται από τις επιτόπιες επισκέψεις άυλες ενέργειες. Σε
περίπτωση που ισχύουν μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και
εφόσον η αιτούμενη ή συνολικά αιτούμενη - εάν ο δικαιούχος έχει υποβάλει
περισσότερα από ένα αιτήματα πληρωμής - προς καταβολή Δημόσια Δαπάνη
αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό που υπερβαίνει το 50% του εγκεκριμένου, η επιτόπια
επίσκεψη διενεργείται αμέσως μετά την λήξη των περιοριστικών μέτρων.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η πληρωμή μη επιλέξιμου ποσού, τότε γίνεται
ανάκτησή του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.
Το δείγμα του αιτήματος μερικής πληρωμής της ΟΤΔ, προκύπτει ηλεκτρονικά από
το ΟΠΣΑΑ. Ο δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος της ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας
Περιφέρειας, οφείλει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών
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από την παραλαβή των φακέλων πληρωμής των δικαιούχων του δείγματος από την
ΟΤΔ, και περιλαμβάνει, τις παρακάτω επαληθεύσεις:
α) νομιμότητα της ΕΔΠ σύμφωνα με το άρθρο 26 της παρούσας,
β) για τα στελέχη που έχει ορίσει η ΟΤΔ για την υλοποίηση - ολοκλήρωση των
πράξεων, ως μέλη της ΕΠΠ δεν θα πρέπει να υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων,
μέσω υποβολής κατάλληλης δήλωσης,
γ) κατά πόσο το αίτημα είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του
έργου και την αντίστοιχη νομική δέσμευση του έργου,
δ) τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου,
ε) ύπαρξη, κατά περίπτωση, των απαιτούμενων αδειών και βεβαιώσεων δημοσίων
αρχών που διέπουν τη νομιμότητα υλοποίησης ή/και λειτουργίας της συγκεκριμένης
πράξης,
στ) την νόμιμη πραγματοποίηση των δαπανών για τις οποίες υποβάλλεται το αίτημα
πληρωμής,
ζ) κατά πόσο η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο
αποτέλεσμα σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε, στην
περίπτωση του τελικού αιτήματος πληρωμής,
η) η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του δικαιούχου κατά την διάρκεια υλοποίησης
της πράξης, όπως ορίζονται στο άρθρο 20 της παρούσας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι φάκελοι πληρωμής των δικαιούχων του
δείγματος δε συνοδεύονται από το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων, η ΕΥΔ (ΕΠ)
της οικείας Περιφέρειας ενημερώνει άμεσα την αρμόδια ΟΤΔ, για την υποχρέωση
υποβολής των συμπληρωματικών εγγράφων. Το χρονικό διάστημα από την
ενημέρωση της ΟΤΔ μέχρι την υποβολή από αυτήν των συμπληρωματικών εγγράφων
δεν προσμετράται στην προθεσμία των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών που έχει η
ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας στη διάθεσή της για να ολοκληρώσει τον
δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο.
3. Για τη διεξαγωγή του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου η ΟΤΔ αποστέλλει
εντύπως φάκελο στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, με τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) Παραστατικά δαπανών και αποδεικτικά εξόφλησης αυτών σε φωτοαντίγραφα.
β) Κάθε έγγραφο/δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη νομιμότητα της δαπάνης σε
φωτοαντίγραφα.
4. Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας συντάσσει, σχετική Έκθεση
Δειγματοληπτικού Διοικητικού Ελέγχου, στην οποία καταγράφονται, κατ΄ ελάχιστον,
οι πραγματοποιηθείσες ελεγκτικές εργασίες, τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων και
τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αποκλίσεων.
Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας καταχωρεί την εν λόγω έκθεση στο ΟΠΣΑΑ
και την διαβιβάζει στην αρμόδια ΟΤΔ.
Σε περίπτωση που κατά τον διοικητικό έλεγχο ενός αιτήματος πληρωμής
διαπιστωθεί από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, ότι η ΕΠΠ εσφαλμένα είχε
επιβάλει περικοπή κατά τον διοικητικό έλεγχο που διενήργησε, τότε απορρίπτει το
συγκεκριμένο αίτημα από το αίτημα μερικής πληρωμής της ΟΤΔ.
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Ακολούθως, αφού ενημερώσει την ΟΤΔ για τους λόγους απόρριψης, η ΟΤΔ
καταθέτει το ποσό της περικοπής στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου και
γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες (από τον δικαιούχο και την ΟΤΔ) στο ΟΠΣΑΑ,
προκειμένου το αίτημα πληρωμής του δικαιούχου να συμπεριληφθεί σε επόμενο
αίτημα μερικής πληρωμής της ΟΤΔ που θα υποβάλει στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας
Περιφέρειας.
Σε περίπτωση που κατά τον διοικητικό έλεγχο ενός αιτήματος πληρωμής
διαπιστωθεί από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας μη επιλέξιμο ποσό, για το
οποίο δεν είχε επιβληθεί περικοπή από την ΕΠΠ, ενημερώνεται εγγράφως η ΟΤΔ για
τυχόν έκφραση αντιρρήσεων εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την
επομένη της έγγραφης ειδοποίησης. Εάν και μετά την εξέταση των αντιρρήσεων από
την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας εξακολουθεί να θεωρείται το εν λόγω ποσό
μη επιλέξιμο, περικόπτεται ανάλογα το ποσό του αιτήματος μερικής πληρωμής και η
ΟΤΔ αναζητεί το ποσό από τον δικαιούχο, με δυνατότητα συνυπολογισμού του σε
επόμενη πληρωμή ή επιστροφή του στο λογαριασμό που διατηρεί η ΟΤΔ για το
υπομέτρο 19.2. Ο συνυπολογισμός του μη επιλέξιμου ποσού γίνεται ύστερα από
σχετική απόφαση της ΕΔΠ, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα αποσταλεί από την ΕΥΕ
ΠΑΑ 2014-2020.
5. Σε περίπτωση που ο δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος έχει ευρήματα, η ΕΥΔ
(ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας οφείλει να αυξήσει το δείγμα στο 10%, επί των
δαπανών του εκάστοτε αιτήματος μερικής πληρωμής της ΟΤΔ.
Κατά τη διενέργεια του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου, μπορεί να ελεγχθεί
το εύλογο του κόστους των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, εφόσον κριθεί
σκόπιμο. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να ζητηθούν από την ΟΤΔ πρόσθετα στοιχεία
και πληροφορίες για την επαλήθευση του εύλογου κόστους.
6. Σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση της ΟΤΔ, έλεγχος που διενεργείται στο
δικαιούχο από άλλους ελεγκτικούς φορείς, όπως Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, ΔΟΥ,
Πολεοδομία κ.λπ., θα πρέπει άμεσα αυτή να ενημερώσει την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας
Περιφέρειας προκειμένου να διακοπεί η διαδικασία πληρωμής.
7. Η ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, διαβιβάζει το αίτημα μερικής πληρωμής
της ΟΤΔ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού πρώτα έχει εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση
διάθεσης πίστωσης.
8. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούν αποκλειστικά
για την εφαρμογή του υπομέτρου 19.2 οι ΟΤΔ.»
Άρθρο 10
Το άρθρο 30 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Δυνατότητα αύξησης του ποσοστού του υπομέτρου 19.4 έως 25% των ΤΠ
1. Για την επίτευξη του στόχου του 10%, επί του προϋπολογισμού των υπομέτρων
19.2 και 19.3 που τεκμηριώνει το δικαίωμα των ΟΤΔ για αύξηση του ποσοστού του
υπομέτρου 19.4 έως 25% των ΤΠ, ισχύουν τα εξής:
α. Οι πράξεις που δύναται να συνυπολογιστούν στο 10% είναι:
αα) Καινοτόμα έργα (στο σύνολό τους) ή καινοτόμες επενδύσεις (μέρος του έργου).
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ββ) Πράξεις Συνεργασίας (Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων), Cluster,
μεταξύ ομοειδών ή παρεμφερών επιχειρήσεων, με κοινά ή παρεμφερή προϊόντα που
στοχεύουν στην ίδια τομεακή αγορά (Δράση 19.2.7).
γγ) Διατοπικά και Διακρατικά προγράμματα συνεργασίας (υπομέτρο 19.3).
β. Η επίτευξη του στόχου αυτού αποδεικνύεται με την συμβασιοποίηση των ποσών.
γ. Ειδικά για τα Διατοπικά και Διακρατικά σχέδια συνεργασίας ως συμβασιοποίηση
ορίζεται η υπογραφή των συμβάσεων υλοποίησης των σχεδίων δράσης μεταξύ του
συντονιστή και των εταίρων. Σε κάθε περίπτωση τα Διατοπικά και Διακρατικά σχέδια
συνεργασίας θα πρέπει να έχουν ενταχθεί.
δ. Την επίτευξη του στόχου πιστοποιεί Επιτροπή που ορίζει ο Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών πόρων από στελέχη της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 2020
σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014 2020, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΟΤΔ,
με το οποίο προτείνεται και η κατάλληλη τροποποίηση του εγκεκριμένου ΤΠ.»
Άρθρο 11
Το άρθρο 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 31
Υποχρεώσεις ΟΤΔ
1. Η ΟΤΔ συντάσσει την πρώτη απολογιστική έκθεση για τα πεπραγμένα του ΤΠ,
εντός μηνός από την αποστολή σχετικού υποδείγματος από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014
2020, στην οποία κατ΄ ελάχιστον αποτυπώνονται το πλήθος των προκηρύξεων, το
πλήθος των προτάσεων που υποβλήθηκαν, οι ενταγμένες και απενταγμένες πράξεις,
οι συμβασιοποιημένες πράξεις, το ποσό και το ποσοστό απορρόφησης των
υπομέτρων 19.2 και 19.3, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εκάστοτε
επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τον φάκελο υποψηφιότητας και το εκτιμώμενο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΟΤΔ, το προβλεπόμενο
χρονοδιάγραμμα απορρόφησης, το καταγεγραμμένο επενδυτικό ενδιαφέρον (εφόσον
υπάρχει) και οι προβλεπόμενες ενέργειες από την ΟΤΔ για τη δημοσίευση
προκηρύξεων και τη συμβασιοποίηση του υπολοίπου ποσού δημόσιας δαπάνης των
υπομέτρων 19.2 και 19.3, του ΤΠ (εφόσον υπάρχει). Η πρώτη απολογιστική έκθεση
αποστέλλεται στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 με κοινοποίηση στην ΕΥΔ (ΕΠ) της
οικείας Περιφέρειας.
Επίσης παράλληλα με την υποβολή των παραπάνω στοιχείων, αναλύονται οι
παράγοντες εκείνοι που συντέλεσαν στην εύρυθμη ή μη εφαρμογή του ΤΠ και τυχόν
διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν.
2. Η ΟΤΔ έως τις 31-01-2021 συντάσσει τη δεύτερη απολογιστική έκθεση για τα
πεπραγμένα του ΤΠ με τα ίδια στοιχεία που περιέχει και η πρώτη. Επιπρόσθετα, στη
δεύτερη έκθεση δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον σχολιασμό της εφαρμογής του ΤΠ
το τελευταίο έτος, σε σχέση με τις προβλέψεις της πρώτης απολογιστικής έκθεσης. Η
δεύτερη απολογιστική έκθεση αποστέλλεται στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 με
κοινοποίηση στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας.
3. Η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020,
λαμβάνοντας υπόψη τα αναγραφόμενα στις δύο απολογιστικές εκθέσεις αλλά και τα
στοιχεία που τηρεί η ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 ως αποτέλεσμα της Εποπτείας των ΤΠ,
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εισηγούνται κατά περίπτωση, για κάθε ΤΠ και ΟΤΔ ξεχωριστά, είτε τη συνέχεια των
ΤΠ ως έχουν, είτε τη μείωση του προϋπολογισμού των ΤΠ είτε την αύξηση του
προϋπολογισμού των ΤΠ.
4. Η ΟΤΔ οφείλει να αναρτήσει επεξηγηματικές πινακίδες στις εγκαταστάσεις της
σύμφωνα με την στην παρ. 2.2.β, του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κανονισμού (ΕΕ)
808/2014, όπως ισχύει κάθε φορά.»
Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 13215/30-11-2017 (Β΄ 4285) υπουργική απόφαση,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 1090/25-02-2019 (B΄ 573) και 7281/05-11-2019
(B΄ 4205) όμοιες υπουργικές αποφάσεις.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

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

593. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 50420 της 7/7.8.2020 «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)
Με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51220 της 13/13.8.2020 «Τροποποίηση και
παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50420/7.8.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 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 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)» (Β΄ 3398), ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.50420/7.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής
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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), όπως τροποποιείται με την παρ. 1 της
παρούσας και ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και την 24η Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00
π.μ.».
Με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου της 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, ορίστηκε
ότι: «Οι
υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.50420/7.8.2020 (Β΄ 3326) και Δ1α/Γ.Π.οικ.50669/10.8.2020
(Β΄ 3345) κοινές υπουργικές αποφάσεις δεν θίγονται από την εφαρμογή της
παρούσας, εξαιρουμένου του χρόνου απαγόρευσης της λειτουργίας των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ως προς τον οποίο από την έναρξη
ισχύος της παρούσας ισχύει η παρ. 1».
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),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ.
2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
β) 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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
γ) 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 κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός 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
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

Υπουργείου

Παιδείας,

Έρευνας

και

η) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
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θ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ι) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 4),
ια) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιγ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155) και
ιδ) της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 3299).
2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων 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).
3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44074/11.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 2797), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.47419/25.7.2020 (Β΄ 3098) κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών.
4. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48967/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας
σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3162), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.49329/ 3.8.2020 (Β΄ 3224) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Την ανάγκη λήψης μέτρων, λόγω συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου
συμφέροντος προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, στον Δήμο Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της
Περιφέρειας Αττικής, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων.
6. Την από 6.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την υπ΄ αρ. Β1,Β2/οικ.50418/7.8.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
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της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αναστολή και όροι λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
1. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται
εντός των ορίων του Δήμου Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της
Περιφέρειας Αττικής απαγορεύεται από τις 11.00 μ.μ. έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης
ημέρας. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις δραστηριότητες
υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ ΚΑΔ 56.10, παροχής
ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21,
εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ ΚΑΔ
93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ
93.29.19.01.
2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των
επιχειρήσεων της παρ. 1 είναι τέσσερα (4) άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης
συγγενών πρώτου βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα
τραπεζοκαθίσματα αυξάνεται στα έξι (6) άτομα.
3. Εντός του Δήμου Πόρου, αναστέλλεται η λειτουργία λαϊκών αγορών και
υπαίθριων αγορών.
Άρθρο 2
Αναστολή πραγματοποίησης εκδηλώσεων
Εντός του Δήμου Πόρου, αναστέλλεται η πραγματοποίηση: (α) κάθε είδους
εμποροπανηγύρεων, (β) λιτανειών και (γ) οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης
συνεπάγονται την παρουσία κοινού.
Άρθρο 3
Υποχρέωση χρήσης μάσκας
1. Εντός του Δήμου Πόρου, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο
σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους.
2. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται α) τα άτομα για τα οποία η χρήση
μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα
έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των
τριών (3) ετών.
Άρθρο 4
Ειδικότεροι κανόνες
Οι ειδικότεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς την υποχρέωση χρήσης μάσκας
στην υπ΄ αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
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Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «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), καθώς και στην υπ΄ αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.48967/31.7.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής
χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3162), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν
θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.
Άρθρο 5
Κυρώσεις και διαδικασίες ελέγχου
1. Στην περίπτωση εργαζομένων των άρθρων 1 και 2 που δεν τηρούν τους κανόνες
της παρούσας, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, επιβάλλεται στην
επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες της παρούσας επιβάλλεται για
κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο
εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
«3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες
ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 και
των περ. (β) και (γ) του άρθρου 2, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων,
τη γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού
εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020
(Β΄ 3165) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.». Ως προς τις
αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου
και την πιστοποίηση των παραβάσεων της παρ. 3 του άρθρου 1 και της περ. (α) του
άρθρου 2, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια
αρχή για την ενημέρωση του κοινού, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 της υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.44074/11.7.2020 (Β΄ 2797) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας και Εσωτερικών, όπως εκάστοτε ισχύει.
Το μέσα σε «» πρώτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου
μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού -Εσωτερικών
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51220 της 13/13.8.2020 «Τροποποίηση και παράταση
ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50420/7.8.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, 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 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)» (Β΄ 3398).
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Άρθρο 6
Ισχύς
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως την 17η Αυγούστου 2020 και ώρα
6.00 π.μ.
----------.----------594. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1186 της
7/7.8.2020 «Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους
2019» (Β΄ 3327)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19, 31, 32 και 34 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 69 και 71 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 59 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτή
προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής
οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852,
(ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475,
συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω
των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

Κυβέρνησης,

Υπουργών,

5. Την υπ΄ αρ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
6. Την υπ΄ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
7. Την υπ΄ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ΄ αρ.
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
και την υπ΄ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
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10. Την υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α. 1036960/10.3.2017 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και
ισχύει.
11. Την από 6.8.2020 εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 του ν. 4172/2013 μειώνεται
ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου (1ου)
εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019, ως εξής:

Μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ το
1ο εξάμηνο 2020 έναντι του 1ου
εξαμήνου 2019:

Μείωση προκαταβολής φόρου

≥ 5% έως και 15%

30%

15,01% έως και 25%

50%

25,01% έως και 35%

70%

>35%

100%

Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη: 1) Οι δηλώσεις ΦΠΑ του
πρώτου (1ου) εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του
ν. 4714/2020 (ήτοι 31.7.2020) και 2) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ο) εξαμήνου
του 2020, ως εξής:
α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου)
τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 (ήτοι 31.7.2020)
και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου) τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις
31.7.2020 ή
β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 (ήτοι 31.7.2020)
και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020.
Για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ
καθ΄ όλη τη διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων, το ποσό της προκαταβολής
φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 του
ν. 4172/2013 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τα οριζόμενα στο
προηγούμενο εδάφιο έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα
μετατάχθηκε τη χρονική περίοδο από 01.01.2019 έως 30.06.2020 από
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απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως, κατά τα
συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020.
2. Ειδικά, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 του ν. 4172/2013 μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το
οποίο:
α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον
τριτογενή τομέα και το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του
πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους ή
β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.
Στην έννοια του τριτογενή τομέα περιλαμβάνονται όλοι οι τομείς Ζ΄ έως και ΙΘ΄ της
Εθνικής Ονοματολογίας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008) που
ορίζονται στην υπ΄ αρ. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄2149), όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει. Για τους σκοπούς της παρούσας είναι αδιάφορο εάν ο ΚΑΔ στον οποίο
υπάγεται το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα
αυτού.
3. Σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα και το οποίο επωφελείται της μειωμένης
προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται από τη
Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που
επωφελείται, για την επιβολή και είσπραξη του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
4. Στις περιπτώσεις που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που
ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα δεν έχει υποβάλει μία ή περισσότερες δηλώσεις
ΦΠΑ, μέχρι το χρονικό διάστημα που ορίζεται ρητά στις διατάξεις του δεύτερου
εδαφίου της παρ. 59 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, δεν τυγχάνει του
ευεργετήματος της μειωμένης προκαταβολής φόρου.
5. Οι διατάξεις της παρ. 59 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 δεν εφαρμόζονται για
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013, δηλαδή για αυτά που δικαιούνται μειωμένη
προκαταβολή φόρου κατά 50% λόγω έναρξης εργασιών τους με βάση τα οριζόμενα
στις κείμενες διατάξεις. Τα ανωτέρω ισχύουν και για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν
για πρώτη φορά το φορολογικό έτος 2019 εισόδημα από επιχειρηματική
δραστηριότητα και τα οποία με βάση τις διατάξεις του τελευταίου εδάφιου της παρ. 1
του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 δικαιούνται μειωμένη προκαταβολή φόρου κατά
50%. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις της περ. α΄ του πέμπτου εδαφίου της παρ. 59 του
άρθρου 72 του ν. 4172/2013, για τις οποίες το ποσό της προκαταβολής φόρου
εισοδήματος μηδενίζεται.
6. Σε περίπτωση υποβολής αρχικής δήλωσης χωρίς να υπολογιστεί μειωμένη
προκαταβολή, η μείωση αυτής επέρχεται με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης
για το σκοπό αυτό. Η τροποποιητική αυτή δήλωση δύναται να υποβληθεί μέχρι
30.12.2020.
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595. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176 της
6/8.8.2020 «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3330)
Η παρούσα απ., που είχε συμπληρωθεί,
-με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.51655/2020 «Παράταση
ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 34060/2.6.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή προσωρινών
μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας
υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020
έως και 9.7.2020» (Β΄ 2111), έως και την 31η.8.2020» (Β΄ 3450), κατωτ. αριθ.
626,
-με την παρ. 1 του άρθρου 4 της 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,
-με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων - Υγείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.529657/2020 «Παράταση ισχύος της
υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας “Επιβολή προσωρινών μέτρων στους
θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και
9.7.2020” (Β΄ 2111), έως και την 15η.9.2020» (Β΄ 3575),
-με την παρ. 1 του άρθρου 5 της 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,
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της, από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/2020
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 3611), κατωτ. αριθ. 653, από την έναρξη ισχύος της ιδίας άνω απ. και
δυνάμει της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 αυτής. Με την δε παρ. 2 ιδίου άνω
άρθρου 30 ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου
2020 έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2020 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
ειδικότερες διατάξεις.»
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596. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50451 της 9/9.8.2020 «Αναστολή θρησκευτικών τελετών που
πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3332)
Η παρούσα απ.,
-όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου μόνου της υ.α.
Δ1α/Γ.Π.οικ.51655/2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
34060/2.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Υγείας «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας
για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το
χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020» (Β΄ 2111), έως και την
31η.8.2020» (Β΄ 3450), κατωτ. αριθ. 626,
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της, από την 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, από την έναρξη ισχύος της ιδίας άνω απ. και δυνάμει της περ. γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 8 αυτής.
Με την παρ. 3 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων - Υγείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.529657 της 27/28.8.2020
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας “Επιβολή
προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία
της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα
από 6.6.2020 έως και 9.7.2020” (Β΄ 2111), έως και την 15η.9.2020» (Β΄ 3575)
ορίζεται ότι: «Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 50451/9.8.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών
«Αναστολή θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας
πομπής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3332),
όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.»
----------.----------
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597. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 10.8.2020
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19,
στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (Α΄ 157)
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, το
άρθρο 9Α, το άρθρο 16, την παρ. 3 του άρθρου 21, την παρ. 1 του άρθρου 22, τις
παρ. 1 και 4 του άρθρου 25, το άρθρο 102, την παρ. 1 του άρθρου 106 και το άρθρο
109 του Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την
προστασία από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της αγοράς
εργασίας και τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
ΜΕΡΟΣ Α
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο πρώτο
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που
πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020
(Αντικαθίστανται ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148),
ανωτ. αριθ. 572).
Άρθρο δεύτερο
Ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
(Αντικαθίσταται η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄
104), ανωτ. αριθ. 339)
ΜΕΡΟΣ Β
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο τρίτο
Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης
Η ισχύς του εικοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
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για τη δυνατότητα χορήγησης άδειας εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρατείνεται, υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Άρθρο τέταρτο
Χρήση προϊόντων δειγματισμού
(Αντικαθίσταται το άρθρο δέκατο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).
ΜΕΡΟΣ Γ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«Άρθρο πέμπτο
Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών Ε.Κ.Α.Β.
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει
την 31.3.2021, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) δύναται, κατά
παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να
απευθύνει πρόσκληση για την αγορά ανταλλακτικών ασθενοφόρων και
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Ε.Κ.Α.Β. για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε
κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης ανταλλακτικών οχημάτων και
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη
χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών».
Το άρθρο πέμπτο αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 30 του ν. 4764/2020
(Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991.
Άρθρο έκτο
Παράταση συμβάσεων επαγγελματιών υγείας και διοικητικού προσωπικού ΕΟΔΥ Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4708/2020
(Αντικαθίσταται το άρθρο 26 του ν. 4708/2020 (Α΄ 140), ανωτ. αριθ. 547)
Άρθρο έβδομο
Απασχόληση προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ) με καθεστώς
πλήρους απασχόλησης
Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που
προσελήφθη κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου 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 την παρ. 3 του άρθρου 24
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του ν. 4715/2020 (Α΄ 149), ή που προσλαμβάνεται εφεξής για τη στελέχωση των
κινητών ομάδων υγείας του ΕΟΔΥ, είναι προσωπικό πλήρους απασχόλησης.
Άρθρο όγδοο
Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών - Αντικατάσταση του άρθρου δέκατου τέταρτου της από
13.4.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
(Αντικαθίσταται το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167)
Άρθρο ένατο
Αποζημίωση δαπανών νοσοκομείων από εξετάσεις βιολογικού υλικού Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020
(Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α΄ 149), ανωτ. αριθ. 581).
«Άρθρο δέκατο
Διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
1. Για το χρονικό διάστημα έως την 31.3.2021 και εφόσον εξακολουθεί να
υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης
φύσεως φαρμάκων, κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας,
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξοπλισμού και αντιδραστηρίων για την
καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να διενεργούνται
και από τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.) της Χώρας ως Κεντρικές Αρχές
Αγορών (Κ.Α.Α.), υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), κατά
παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Η
πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για χρονικό
διάστημα πέντε (5) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης
και διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται με
μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών
ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια
σχετική με τον ορισμό των Υ.Πε. ως Κ.Α.Α. για την άσκηση κεντρικών
δραστηριοτήτων αγορών για τα νοσοκομεία της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους,
καθώς και κάθε συναφές ειδικό ζήτημα για την εκ μέρους τους άσκηση
συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών».
Το άρθρο δέκατο αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 28 του ν. 4764/2020
(Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Β1.α/οικ.53353/2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα
πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β΄
3637), κατωτ. αριθ. 658.
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«Άρθρο ενδέκατο
Διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19
Για το χρονικό διάστημα έως την 31.3.2021 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται
άμεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της άμεσης
κάλυψης των αναγκών σε τεστ/ιατροτεχνολογικά προϊόντα από την εξέταση
δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19,
συμβατών με μηχανήματα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, που αποτέλεσαν
αντικείμενο δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο για την καταπολέμηση του
κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να διενεργούνται διαδικασίες έκτακτης προμήθειας
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αντιδραστηρίων (τεστ) για τη διάγνωση της
νόσησης από κορωνοϊό COVID-19. Οι διαδικασίες προμήθειας προϊόντων του
πρώτου εδαφίου μπορούν να διενεργούνται κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων
εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων από την ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.», ή και από τις
Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.). Η
πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για χρονικό
διάστημα πέντε (5) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης
και διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων συμβατών με τις τεχνικές προδιαγραφές
των μηχανημάτων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη
προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των
έκτακτων υγειονομικών αναγκών».
Το άρθρο ενδέκατο αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 29 του ν.
4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991.
Άρθρο δωδέκατο
Πρόσβαση ΕΟΔΥ στο Μητρώο Ασθενών COVID-19 και δυνατότητα καταχώρησης,
επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων του Μητρώου
1. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχει πρόσβαση στο σύνολο των
πληροφοριών του Μητρώου Ασθενών COVID-19 (Μητρώου) και των δυνατοτήτων
αναζήτησης της σχετικής πλατφόρμας στο πλαίσιο της επιδημιολογικής διερεύνησης
που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για
τα Λοιμώδη Νοσήματα. Ο ΕΟΔΥ έχει επίσης πρόσβαση σε δεδομένα από σχετικές
πηγές, όπως ιδίως νοσοκομεία, πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας, εργαστήρια, το Κέντρο
Επιχειρήσεων Υγείας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την πληρέστερη συμπλήρωση του
Μητρώου και την υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων σε πεδία της πλατφόρμας,
όπως η περιοχή κατοικίας και το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου. Το
προσωπικό της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για
Λοιμώδη Νοσήματα και της Διεύθυνσης Ετοιμότητας και Απόκρισης του ΕΟΔΥ
δύναται να καταχωρεί αποδεδειγμένα ελλείποντα στοιχεία λοιπών υπόχρεων προς
καταχώρηση στο Μητρώο, ως προς τα οποία έχει λάβει αρμοδίως γνώση στο πλαίσιο
της δράσης του. Τη δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου έχουν και τα μέλη της
επιτροπής λοιμώξεων κάθε νοσοκομείου ως προς τα περιστατικά νοσηλείας από
κορωνοϊό COVID-19.
2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος τηρούνται οι κανόνες του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
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Άρθρο δέκατο τρίτο
Διάθεση ειδικού εξοπλισμού ΜΕΘ και ΜΑΦ και έκτακτη ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ
και ΜΑΦ λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας
Με το άρθρο 32 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι:
«Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄
177), ως προς τη διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και την
έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών
δημόσιας υγείας, παρατείνεται έως την 31.3.2021.»
1. Ο Υπουργός Υγείας με απόφασή του μπορεί να διαθέτει προσωρινά, και πάντως
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020, πάσης φύσεως
νοσοκομειακό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, διαγνωστικά τεστ, εξοπλισμό
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, που έχει στην
κατοχή του οποιοδήποτε νοσοκομείο, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένου και του
εξοπλισμού που έχει αποτελέσει αντικείμενο δωρεάς για την καταπολέμηση του
κορωνοϊού COVID-19, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου εποπτείας του, αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της
κάλυψης έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.
2. Σε περίπτωση που η απόφαση του Υπουργού Υγείας της παρ. 1 αφορά
προσωρινή διάθεση δωρηθέντων, για την έκδοσή της απαιτείται προηγούμενη
δικαστική άδεια που χορηγείται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που
δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση που
υποβάλλεται από τον Υπουργό Υγείας με αντικείμενο την προσωρινή μεταβολή της
διάθεσης των δωρηθέντων για επωφελέστερο κοινωφελή σκοπό με επίκληση
επιτακτικών λόγων δημόσιας υγείας. Η αίτηση προσδιορίζεται προς συζήτηση κατ΄
απόλυτη προτεραιότητα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και η σχετική απόφαση
εκδίδεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη συζήτηση. Δυνατή
είναι η χορήγηση προσωρινής διαταγής με αντικείμενο την προσωρινή ρύθμιση
κατάστασης κατά το άρθρο 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά από την
παρέλευση του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 ο διατεθείς
εξοπλισμός αποδίδεται ελεύθερος παντός δικαιώματος στον φορέα στον οποίον
ανήκει κατά κυριότητα ή υπέρ του φορέα στον οποίον ορίστηκε ότι πρέπει να
περιέλθει κατά τη βούληση του δωρητή του.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει
τους τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας, δύναται να αναπτύσσονται
εκτάκτως κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Αυξημένης Φροντίδας
(ΜΑΦ) σε οποιοδήποτε νοσοκομείο εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, ή σε
οποιοδήποτε άλλο αναγκαστικά δεσμευμένο ή μισθωμένο χώρο ή χώρο που
χρησιμοποιείται από το ελληνικό Δημόσιο, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
δημόσιας υγείας που ρητώς ορίζονται στην απόφαση ανάπτυξης των ανωτέρω
κλινών, χωρίς την προηγούμενη χορήγηση άδειας από οποιαδήποτε άλλη συναρμόδια
αρχή, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. Η διενέργεια εργασιών για τη
δημιουργία ΜΕΘ και ΜΑΦ μόνιμης εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και για
ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών σε υφιστάμενους χώρους
νοσοκομείων υπόκειται στη διαδικασία αδειοδότησης του δεκάτου τετάρτου άρθρου.
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Άρθρο δέκατο τέταρτο
Έκδοση οικοδομικών αδειών για ΜΕΘ, ΜΑΦ και ΤΕΠ
Στο άρθρο 29 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Οι εργασίες για τη δημιουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και
Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων
Περιστατικών (ΤΕΠ) σε υφιστάμενους χώρους νοσοκομείων, καθώς και οι
υποστηρικτικές εργασίες που προκύπτουν από τη δημιουργία των ΜΕΘ και ΜΑΦ και
αφορούν στη μετεγκατάσταση υφιστάμενων κλινικών ή άλλων λειτουργικών χώρων
σε υπάρχοντες άλλους χώρους των νοσοκομείων, εκτελούνται μετά από έκδοση
έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της περ. (β) του άρθρου 28 του
ν. 4495/2017, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου. Η έγκριση του
προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών
Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
μετά από υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα αδειών των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Αίτησης του ιδιοκτήτη ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα, στην οποία
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου.
β) Εγκρίσεων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ή του
Νοσοκομείου, όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, με τα συνοδευτικά
τους στοιχεία.
γ) Τεχνικής Έκθεσης Μηχανικού, στην οποία αναφέρεται η θέση του ακινήτου,
περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν και βεβαιώνεται ότι:
i) οι εργασίες πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς,
ii) δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και
iii) το ακίνητο δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις του άρθρου 1 της
υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/ 1174/11.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1843).
δ) Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου
συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄ 212), όπου απαιτείται.
ε) Αντιγράφου τοπογραφικού διαγράμματος.
στ) Αρχιτεκτονικών σχεδίων των χώρων των νοσοκομείων που τροποποιούνται σε
κλίμακα 1:100 ή 1:50.
ζ) Στατικής μελέτης και βεβαίωσης στατικής επάρκειας του χώρου επέμβασης,
αποκλειστικά στην περίπτωση επεμβάσεων στον στατικό φορέα.
Στην περίπτωση που τροποποιούνται οι μελέτες του κτιρίου, κατατίθεται, εντός έξι
(6) μηνών από την έκδοση της άδειας, επικαιροποιημένος φάκελος με τις κατά
περίπτωση τροποποιούμενες μελέτες, συνολικά ή τμηματικά».
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών
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Οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), οι οποίες έληξαν μετά από την 30η Ιουλίου 2020 ή
λήγουν εντός των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020, παρατείνονται
αυτοδίκαια από την ημερομηνία λήξης τους έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020, με τους
ίδιους όρους. «Οι ιατροί, των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν κατά τα οριζόμενα
στο προηγούμενο εδάφιο, λαμβάνουν ως μηνιαία αποζημίωση την προβλεπόμενη
στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4683/2020 (A΄ 83), ανερχόμενη στο ποσό των δύο
χιλιάδων (2.000) ευρώ μηνιαίως, έως και τη λήξη της αυτοδίκαιης παράτασης της
σύμβασής τους.».
Το μέσα σε «» δεύτερο εδ. προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4737/2020 (Α’
204), κατωτ. αριθ. 838.
Με τη δε παρ. 2 του άρθρου 27 ιδίου άνω ν. 4737/2020 ορίστηκε ότι: «Η ισχύς
του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020
(Α΄ 177), ως προς την ισχύ των συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών του
ΕΟΠΥΥ, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 30ή.11.2020, με
τους ίδιους όρους».
Άρθρο δέκατο έκτο
Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων
Το άρθρο 18 του ν. 4675/2020 (Α΄ 54) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Kάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν, εξαιρουμένων
όσων προορίζονται για τοπική χρήση και των ιδιοσκευασμάτων, είναι ηλεκτρονική
και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο (βάσει κωδικοποίησης κατά το International
Classification of Diseases, ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του
συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη
δοσολογία, την ποσότητα και τη διάρκεια της θεραπείας, όπως ορίζονται στην άδεια
κυκλοφορίας του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η
έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η χειρόγραφη συνταγή πρέπει να περιέχει όλα τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγής και ιδίως τη νόσο για την οποία κρίνεται
αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες
ενδείξεις του, τη δοσολογία, ποσότητα και διάρκεια της θεραπείας, καθώς και τον
λόγο αδυναμίας έκδοσης ηλεκτρονικής συνταγής. Κάθε χειρόγραφη συνταγή που
περιέχει αντιβιοτικό, φέρουσα την υπογραφή του ασθενή, φυλάσσεται από τον
φαρμακοποιό επί διετία, είτε σε φωτοτυπία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή
αρχείου εικόνας.
2. Η διαδικασία της παρ. 1 δεν θίγει τον εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων τρόπο διάθεσης αντιβιοτικών φαρμακευτικών προϊόντων, όπως κατάταξη,
ανά κατηγορία απαιτούμενης ιατρικής συνταγής, απλής, περιορισμένης ή ειδικής
αιτιολογημένης ιατρικής συνταγής, που πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα κατά τη
συνταγογράφηση και χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων.
3. Κάθε παράβαση της παρ. 1 εξομοιώνεται με χορήγηση συνταγογραφούμενου
φαρμάκου χωρίς ιατρική συνταγή. Στους παραβάτες του παρόντος επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας.
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4. Θεραπευτικά πρωτοκόλλα συνταγογράφησης κατά των λοιμώξεων, με
προτεραιότητα τα αντιβιοτικά, καταρτίζονται και εισάγονται σταδιακά στο σύστημα
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
5. Η αιτιολογημένη συνταγή χορήγησης νεωτέρων κινολονών από του στόματος,
για τοπική οφθαλμική χρήση ή για τοπική ωτική χρήση ή δερματολογική χρήση και
κεφαλοσπορινών Γ΄ γενεάς από του στόματος είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη
συγκεκριμένη νόσο (βάσει κωδικοποίησης κατά το International Classification of
Diseases, ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου
αντιβιοτικού, καθώς και την αιτιολόγηση για τη χορήγησή του. Τα αποτελέσματα της
καλλιέργειας και το αντιβιόγραμμα, όπου προβλέπονται, τηρούνται από τον ιατρό
που χορηγεί την ηλεκτρονική αιτιολογημένη συνταγή επί διετία.
6. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2020.».
ΜΕΡΟΣ Δ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο δέκατο έβδομο
Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
(Αντικαθίσταται το πρώτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4686/12-12.5.2020 (Α΄
96) ανωτ. αριθ. 275).
ΜΕΡΟΣ Ε
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο δέκατο όγδοο
Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις
δομές φιλοξενίας μεταναστών λόγω εξαιρετικών αναγκών
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 6 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).
Άρθρο δέκατο ένατο
Χρηματοδότηση δράσεων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19
Πιστώσεις που διατέθηκαν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δυνάμει της
από 10.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 28), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4681/2020 (Α΄ 74), και ιδίως της παρ. 3 του πρώτου άρθρου αυτής,
και του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), δύνανται να χρησιμοποιηθούν για
δράσεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 και αποσκοπούν στην
προστασία κάθε είδους δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, την
επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου για λόγους αποσυμφόρησης των δομών και την
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ενίσχυση συναφών δράσεων Δήμων ή Περιφερειών. Οι ως άνω δράσεις
εξειδικεύονται και χρηματοδοτούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.
Εκδόθηκε η υ.α. 11033/2020 «Καταβολή επιχορήγησης στην Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου για την ανάληψη δράσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3709), κατωτ. αριθ. 673.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εικοστό
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου
44 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.
----------.---------598. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1185 της 7/10.8.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
1065606/7222/ ΔΕ-Β΄/31.7.2000 (Β΄ 951) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου
υποβολής της “Κατάστασης Συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του
ν. 1882/1990” για συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020» (Β΄
3342)
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 υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (Β΄ 951) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, 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.
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4. Την υπό στοιχεία 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
υποπαρ. 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 υπ΄ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ΄ αρ.
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
7. Την υπό στοιχεία Α.1092/16.4.2020 (Β΄ 1474) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής
της «Κατάστασης Συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990» Α΄
τριμήνου 2020.
8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων να εκπληρώσουν τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην
αγορά και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19.
9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 της υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕΒ΄/31.7.2000 (Β΄ 951) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τα συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020, ανεξαρτήτως
του ημερολογιακού τριμήνου κατάρτισής τους, ορίζεται ετήσια υποβολή, με
προθεσμία έως την 29η Ιανουαρίου 2021.».
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και καταλαμβάνει και τα
συμφωνητικά που έχουν συνταχθεί και πριν την ημερομηνία αυτή.
----------.----------
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599. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 113/221330 της 7/10.8.2020
«Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της παραγωγής Σπαραγγιών και
λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της
Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο)» (Β΄ 3343)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για
την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄280).
2. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α΄138).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121) και του π.δ. 62/2020 (Α΄ 155).
6. Τον ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (Α΄113) που αφορά την έγκριση
οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.
7. Τα άρθρα 66, 67, 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας υπ΄ αρ. 2011/85/ΕΕ) δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
8. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι
Ελέγχου
Κοινοτικών
Ενισχύσεων
Προσανατολισμού
κι
Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο
4 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και το άρθρο 29
παρ. 1-8 του ν. 3147/2003 (Α΄135).
9. Την υπ΄ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του
ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002» (Β΄ 1042).
10. Την υπ΄ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των
ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Α΄1205).
11. Το άρθρο 1ο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με ΦΕΚ Α΄ 42 της
25/02/2020 και το άρθρο 9ο της ΠΝΠ με ΦΕΚ Α΄64 της 14/03/2020 που κυρώθηκαν
με το ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
12. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με ΦΕΚ Β΄ 915/2020 (άρθρο 1ο σημεία 48-52)
και ΦΕΚ Β΄1299/2020 περί απαγόρευσης λειτουργίας καταστημάτων καθώς και τις
κοινές υπουργικές αποφάσεις Β΄986/2020 και Β΄1168/2020 περί απαγόρευσης
κυκλοφορίας των πολιτών.
13. Την C(2020) 1863 final της 19.03.2020 ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό
πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία
κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως
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τροποποιήθηκε με τις την C (2020)2215 final της 03/04/2020, C(2020)3156 final της
08/05/2020 και C(2020) 4509 final της 29.06/2020 όμοιες.
14. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2020) 5184 final της 23.07.2020 με
την οποία εγκρίνεται η πρόταση ενίσχυσης των παραγωγών Σπαραγγιών της
Ελληνικής Δημοκρατίας.
15. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών Σπαραγγιών όλης της χώρας λόγω
σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους για το έτος 2020 εξ αιτίας της πανδημίας του
Κορονοϊού (COVID-19).
16. Το υπ΄ αρ. 3726/28-5-2020 έγγραφο από το Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παροχή έκτακτης κρατικής ενίσχυσης σε
παραγωγούς σπαραγγιών.
17. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού συνολικού ύψους κατ΄ ανώτατο όριο 4.731.210 ευρώ
για το οικονομικό έτος 2020, η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον
τακτικό προϋπολογισμό του Υπ.Α.Α.Τ, Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2390901002
«οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς
λογαριασμούς» στον ΕΛΕΓΕΠ.
18. Την υπ΄ αρ. 2/22350/30-06-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
ενίσχυσης του ΑΛΕ 2390901002 του Ε.Φ. 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού
του Υπ.Α.Α.και Τ. οικονομικού έτους 2020.
19. Την υπ΄ αρ. Υ44/05-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
3299).
20. Την υπ΄ αρ. 12059/174749-02/07/2020 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης
ύψους 4.731.210 ευρώ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α. και Τ.,
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 51832 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ.,
ΑΔΑ:ΨΒΞ64653ΠΓ-8Γ2.
21. Την υπ΄ αρ. ΓΝ 049/2020 γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου
Οικονομικών.
22. Την υπ΄ αρ. 975/202032/22.07.2020 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24
του ν. 4270/2014, όπως ισχύει επί του προτεινόμενου σχεδίου κοινής υπουργικής
απόφασης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στον τομέα της παραγωγής
Σπαραγγιών σύμφωνα με την C(2020) 1863 final της 19.03.2020 Ανακοίνωση της
Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό
να στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου
COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με τις την C(2020)2215 final της 03/04/2020,
C(2020)3156 final της 08/05/2020 και C(2020) 4509 final της 29.06/2020 όμοιες και
την C(2020) 5184 final της 23.07.2020 απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
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Άρθρο 2
Δικαιούχοι-Πεδίο εφαρμογής
Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι γεωργοί που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής Σπαραγγιών σε όλη τη
χώρα οι οποίοι:
α) Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2019, έως και στις
31/12/2019.
β) Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019 κατά την έννοια του
Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (αρθ. 2 σημ. 14).
γ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί
παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
Άρθρο 3
Όροι και Ύψος ενίσχυσης στον τομέα παραγωγής σπαραγγιών
1. Το ύψος του κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται σε 270 ευρώ/στρέμμα.
2. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο παραγωγός (φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση
που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε
πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 €. Στο ποσό των 100.000 €
περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.
Άρθρο 4
Χρηματοδότηση
Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον
Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), μετά την έκδοση
χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΑΛΕ 2390901002 του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οικ. Έτους
2020 με δικαιούχο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Για το έτος 2020 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των
4.731.210 ευρώ.
Η χρηματοδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την
31/12/2020.
Άρθρο 5
Διαδικασία Πληρωμής-Έλεγχος
1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων της παρούσης
είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος ενημερώνει με κάθε
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πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερομένους α) για τη διαδικασία υποβολής της σχετικής
Αίτηση Κρατικής Ενίσχυσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης και β) ότι
οι Αιτήσεις Κρατικής Ενίσχυσης που υποβάλλονται γραπτώς θα απορρίπτονται.
2. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση ενίσχυσης (πρότυπο
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Ι) εντός ενός (1) μηνός από
την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία δηλώνουν
ότι:
α) το ποσό ενίσχυσης που θα λάβουν βάσει της παρούσας, αθροιζόμενο με τυχόν
άλλες ενισχύσεις που έχουν λάβει βάσει του Προσωρινού Πλαισίου δεν υπερβαίνει
τις 100.000 ευρώ.
β) Η εκμετάλλευσή τους δεν ήταν ήδη προβληματική επιχείρηση την 31/12/2019
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014,
γ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση η οποία έχει κριθεί
παράνομη και ασυμβίβαστη σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά
τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013.
3. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα Λειτουργίας-Αγοράς και
Εφαρμογής Παρεμβάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται αρμόδια για την αναγνώριση και
εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης.
4. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποιεί
διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους των Αιτήσεων ενίσχυσης με βάση τα
δηλωθέντα στοιχεία στην δήλωση εκμετάλλευσης-Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του
2019.
5. Κατόπιν η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα Αγοράς του
ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει
σχετικό φάκελο πληρωμής στην Διεύθυνση Πληρωμών.
6. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει: α) στην έκδοση εντολής
πληρωμής και β) στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.
7. Κάθε Υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις
βάσεις δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα αναγκαία στοιχεία,
προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί
έλεγχοι καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι.
8. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των υπηρεσιών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον
καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης κάθε πληροφορία
σχετική με την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης της παρούσας. Στο πλαίσιο
αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μεριμνά για την δημιουργία των κατάλληλων εκτυπωτικών
που θα αντλούν κατά περίπτωση τις απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις
δεδομένων.
9. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους για το ποσό της
κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον
ιστότοπο του.
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10. Τα αρχεία που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο της
παρούσας απόφασης διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τουλάχιστον 10 έτη από
την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση. Τα αρχεία που
τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για
να πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων. Εφόσον υποβληθεί σχετικό
αίτημα, τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Ε.Ε σύμφωνα με τους υφιστάμενους
κανόνες.
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.---------600. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 114/221359 της 7/10.8.2020
«Χορήγηση κρατικών οικονομικών ενισχύσεων στους παραγωγούς πωλητές
λαϊκών αγορών της χώρας και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου
με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final
(Προσωρινό Πλαίσιο) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 3343 Διορθ. Σφλμ.
στο ΦΕΚ Β΄ 3435 της 14.8.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για
την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).
2. Το άρθρο 62 παρ. 2 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
(Α΄ 138).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 121) και του π.δ. 62/2020 (Α΄ 155).
6. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, (Α΄ 113) που αφορά την έγκριση
οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.
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7. Τα άρθρα 66, 67, 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
8. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200) περί «Σύστασης Οργανισμού
Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του
ν. 2732/1999 (Α΄ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και τις παρ. 1-8 του
άρθρου 29 του ν. 3147/03 (Α΄135).
9. Την υπ΄ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του
ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002» (Β΄ 1042).
10. Την υπ΄ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των
ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ», (Β΄ 1205).
11. Το άρθρο 1ο της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με ΦΕΚ Α΄ 42 της
25/02/2020 και το άρθρο 9ο της ΠΝΠ με ΦΕΚ Α΄64 της 14/03/2020, που κυρώθηκαν
με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
12. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π οικ.20036/22-03-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών περί «Επιβολής του μέτρου του
προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», (Β΄986).
13. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/04-04-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής
υπουργικής απόφασης υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/ 22.03.2020 (Β΄ 986), όπως
συμπληρώθηκε με την υπ΄ αρ. 20797/26.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
1040)», (Β΄ 1168).
14. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006/20-03-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών περί «Επιβολής του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σε όλη την Επικράτεια, για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και
επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020», (Β΄ 943).
15. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20040/20-03-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών περί «Απαγόρευσης λειτουργίας των κλάδων
των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 για τους οποίους
απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την Επικράτεια από τη
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020», (Β΄ 988).
16. Την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/07-04-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών περί «Προσωρινής απαγόρευσης 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).
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17. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/30-04-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών περί «Προσωρινής απαγόρευσης 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).
18. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24409/10-04-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών περί «Επιβολής του μέτρου της αναστολής
λειτουργίας των λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)
και κάθε μορφής άσκησης πλανόδιου εμπορίου της περ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 4497/2017 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση
της παρούσας έως και 24.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», (Β΄ 1300).
19. Την C(2020) 1863 final της 19.03.2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής
«Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να
στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID19», όπως ισχύει.
20. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών όλης της χώρας
λόγω σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους για το έτος 2020 εξ αιτίας της
πανδημίας του COVID-19 και των συνακόλουθων μέτρων απαγόρευσης των
μετακινήσεων, τροποποίησης των όρων λειτουργίας, αλλά και της κατά διαστήματα
και περιοχές αναστολής λειτουργίας.
21. Το υπ΄ αρ. 775/139618/29-05-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ποιότητας και
Ασφάλειας Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
22. Το υπ΄ αρ. 37304/17-06-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και
Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
23. Την υπ΄ αρ. 045/2020 με αρ. πρωτ. 66073 ΕΞ 2020/29.06.2020 γνωμοδότηση
της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών.
24. Την υπ΄ αρ. 976/202122/22.07.2020 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.και Τ. της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014, όπως ισχύει επί του προτεινόμενου σχεδίου ΚΥΑ.
25. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2020)5184 final της 23.07.2020 με
την οποία εγκρίνεται η πρόταση ενίσχυσης των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών
της Ελληνικής Δημοκρατίας με βάση το πλαίσιο της παρ. 20 της παρούσας.
26. Την υπ΄ αρ. Υ44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
3299).
27. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού συνολικού ύψους κατ΄ ανώτατο όριο 14.800.000
ευρώ για το οικονομικό έτος 2020, η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από
τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπ.Α.Α.Τ, Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ
2390901002«οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και
ειδικούς λογαριασμούς» στον ΕΛΕΓΕΠ.
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28. Την υπ΄ αρ. 2/21340/23.06.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
ενίσχυσης του ΑΛΕ 2390901002 του Ε.Φ 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού
του Υπ.Α.Α. και Τ. οικονομικού έτους 2020.
29. Την υπ΄ αρ. 11779/107236/29.06.2020 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης
ύψους 14.800.000 ευρώ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α. και
Τ., η οποία καταχωρήθηκε με α/α 50371 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ.,
ΑΔΑ: 6ΦΛΤ4653ΠΓ-ΝΗΩ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών
οικονομικών ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στον κλάδο των
παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με την C(2020) 1863 final της
19.03.2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την
υπ΄ αρ. C(2020) 5184 final της 23.07.2020 απόφασης έγκρισης της Ευρ. Επιτροπής.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι-Πεδίο εφαρμογής
Δικαιούχοι άμεσης επιχορήγησης μέσω κρατικής οικονομικής ενίσχυσης στο
πλαίσιο της παρούσας είναι οι παραγωγοί πωλητές στις λαϊκές αγορές όλης της
χώρας, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2019, έως και
31/12/2019.
β) Έχουν «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», σε ισχύ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4497/2017 (Α΄ 171),
γ) Δεν ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρησης στις 31/12/2019 κατά την έννοια
του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (άρθ. 2 σημ. 14),
δ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί
ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επιπλέον των ανωτέρω, όσοι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών
δραστηριοποιούνται στον κλάδο νωπών οπωροκηπευτικών ή οικοτεχνίας, να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) ή/και στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).
Άρθρο 3
Όροι και Ύψος ενίσχυσης
1. Το ύψος του κατ΄ αποκοπή ποσού οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται ως
ακολούθως:
- σε 1.500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές αγορές, του οποίου η
δραστηριότητα διεκόπη λόγω της απαγόρεσης των μετακινήσεων από Περιφέρεια σε
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Περιφέρεια, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
- σε 1.500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, η λειτουργία των οποίων ανεστάλη για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
- σε 500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές αγορές, του οποίου η
δραστηριότητα περιορίσθηκε λόγω τροποποίησης των όρων λειτουργίας των λαϊκών
αγορών για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19.
Εξαιρούνται των ως άνω ενισχύσεων οι παραγωγοί πωλητές σε λαϊκές αγορές του
κλάδου παραγωγής ανθέων και οι οποίοι έλαβαν ή θα λάβουν κρατική οικονομική
ενίσχυση στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ΄ αρ. 626/ 123515/14.05.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄
1932).
2. Σε περίπτωση που παραγωγός πωλητής σε λαϊκές αγορές εμπίπτει σε
περισσότερες από μία κατηγορίες, θα λάβει μόνο μία ενίσχυση, ήτοι εκείνη με το
μεγαλύτερο ποσό.
3. Σε περίπτωση που παραγωγός πωλητής σε λαϊκές αγορές έχει λάβει, λόγω του
περιορισμού ή της αναστολής άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, το
επίδομα των 800 ευρώ, θα λάβει τη διαφορά, εφόσον αυτή προκύπτει.
4. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο παραγωγός (φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση
που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε
πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 €. Στο ποσό των 100.000 €
περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.
Άρθρο 4
Χρηματοδότηση
1. Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον
Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), μετά την έκδοση
χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΑΛΕ 2390901002 του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οικ. Έτους
2020 με δικαιούχο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2. Για το έτος 2020 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των
14.800.000 ευρώ.
3. Η χρηματοδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την
31/12/2020.
Άρθρο 5
Διαδικασία Πληρωμής-Έλεγχος
1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων της παρούσης
είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ο οποίος ενημερώνει με κάθε
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πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερομένους α) για το μέτρο της κρατικής ενίσχυσης στο
οποίο δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της
παρούσας, β) για τη διαδικασία υποβολής της σχετικής Αίτησης Κρατικής Ενίσχυσης
του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης και γ) ότι οι Αιτήσεις Κρατικής
Ενίσχυσης που υποβάλλονται γραπτώς θα απορρίπτονται.
2. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση ενίσχυσης (πρότυπο
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Ι) εντός σαράντα πέντε
ημερών (45) από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ
στην οποία δηλώνουν, εκτός των άλλων, ότι: α) Το ποσό ενίσχυσης που θα λάβουν
βάσει της παρούσας, αθροιζόμενο με τυχόν άλλες ενισχύσεις που έχω λάβει βάσει του
Προσωρινού Πλαισίου δεν υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. β) Η εκμετάλλευσή τους δεν
ήταν ήδη προβληματική επιχείρηση την 31/12/2019 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)
702/2014 και 2014 γ) δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που
έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής ή του
ΔΕΕ κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013. Η αίτηση συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από την Άδεια παραγωγού
πωλητή λαϊκών αγορών, σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα Λειτουργίας-Αγοράς και
Εφαρμογής Παρεμβάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται αρμόδια για την αναγνώριση και
εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης.
4. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποιεί
διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους των Αιτήσεων ενίσχυσης και συντάσσει
τις καταστάσεις με τους δικαιούχους παραγωγούς πωλητές σε λαϊκές αγορές με βάση:
α) τα δηλωθέντα στοιχεία στην δήλωση εκμετάλλευσης-Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης
του 2019,
β) τα στοιχεία των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών που ασκούν την
δραστηριότητα σε άλλη Περιφέρεια από αυτή της εκμετάλλευσης, όπως αυτά
διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης,
γ) τα στοιχεία των παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη, όπως αυτά διαβιβάστηκαν στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Δήμων της Περιφέρειας,
δ) τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών
(ΜΕΝΟ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
Τα παραπάνω στοιχεία θα διαβιβαστούν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλη αρμόδιες
υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.
Επίσης, η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα προχωρήσει σε
διασταυρωτικούς ελέγχους των δηλωθέντων στοιχείων στην Αίτηση του
Παραρτήματος Ι της παρούσας με τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί από τη
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ.
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5. Οι Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν οπτικό
δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του συνόλου των
αιτήσεων που θα υποβληθούν.
6. Κατόπιν η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης σε όσους κρίνονται
δικαιούχοι ενίσχυσης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στη Διεύθυνση
Πληρωμών.
7. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει: α) στην έκδοση εντολής
πληρωμής και β) στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.
8. Για τους αιτούντες που από τον πρώτο διασταυρωτικό έλεγχο δεν πληρούν το
σύνολο των προϋποθέσεων, πραγματοποιούνται αρμοδίως συμπληρωματικοί έλεγχοι
και ολοκληρώνεται η διαδικασία σε επόμενη πληρωμή.
9. Κάθε Υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε,
εφόσον απαιτηθεί, δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα αναγκαία
στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί
μηχανογραφικοί έλεγχοι καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι.
10. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των υπηρεσιών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον
καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης κάθε πληροφορία
σχετική με την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης της παρούσας.
11. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους για το ποσό της
κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον
ιστότοπό του.
12. Τα αρχεία που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο της
παρούσας απόφασης διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τουλάχιστον 10 έτη από
την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.
13. Τα αρχεία που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία
που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων.
Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Ε.Ε σύμφωνα με τους υφιστάμενους
κανόνες.
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Ακολουθεί Παράρτημα
βλ. Διορθ. Σφλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 3435 της 14.8.2020)
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-----------.---------601. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50669 της 10/10.8.2020
«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)
Με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου της 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, ορίστηκε
ότι: «Οι υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.50420/7.8.2020 (Β΄ 3326) και Δ1α/Γ.Π.οικ.50669/10.8.2020
(Β΄ 3345) κοινές υπουργικές αποφάσεις δεν θίγονται από την εφαρμογή της
παρούσας, εξαιρουμένου του χρόνου απαγόρευσης της λειτουργίας των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ως προς τον οποίο από την έναρξη
ισχύος της παρούσας ισχύει η παρ. 1».
Με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της 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, ορίστηκε ότι:
«Η ισχύς 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), όπως τροποποιείται με την παρ. 1 της παρούσας και με την επιφύλαξη της
παρ. 3, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα
6.00 π.μ.».
Με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52221/2020
«Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί
κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε
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συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β΄
3483),
κατωτ.
αριθ.
632,
ορίστηκε
ότι: «Οι υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.50669/10.8.2020 (Β΄
3345), Δ1α/Γ.Π.οικ.51356/14.8.2020
(Β΄ 3427) και Δ1α/Γ.Π.οικ.51892/19.8.2020 (Β΄ 3461) κοινές υπουργικές
αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν δεν θίγονται από την εφαρμογή της
παρούσας».
Με το τρίτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 1 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52297 της
24/24.8.2020 «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
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, ορίστηκε
ότι:
«Οι
υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.50669/10.8.2020 (Β΄ 3345), Δ1α/Γ.Π.οικ.51356/14.8.2020 (Β΄
3427) και Δ1α/ Γ.Π.οικ.51892/19.8.2020 (Β΄ 3461) κοινές υπουργικές
αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν δεν θίγονται από την εφαρμογή της
παρούσας».
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),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και ιδίως της περ. ζ΄ της
παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
β) 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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
γ) 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 κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός 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),
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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. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 4),
ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιβ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155) και
ιγ) της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 3299).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων 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).
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44074/11.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 2797), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.47419/25.7.2020 (Β΄ 3098) κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών.
4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του
μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3330).
5. Την ανάγκη λήψης μέτρων, λόγω συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου
συμφέροντος προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, στην τοπική κοινότητα Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου
Λάρισας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων.
6. Την από 10.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την υπ΄ αρ. Β1,Β2/οικ.50659/10.8.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση

116

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αναστολή και όροι λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
1. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται
εντός των ορίων της τοπικής κοινότητας Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας
της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας απαγορεύεται από
τις 11.00 μ.μ. έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η απαγόρευση του
προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και
κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για
εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21 και τους οκταψήφιους αριθμούς αυτών,
εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ
93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ
93.29.19.01.
2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των
επιχειρήσεων της παρ. 1 είναι τέσσερα (4) άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης
συγγενών πρώτου βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε
τραπεζοκάθισμα αυξάνεται στα έξι (6) άτομα.
3. Εντός της τοπικής κοινότητας Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας,
αναστέλλεται η λειτουργία λαϊκών αγορών και υπαίθριων αγορών.
Άρθρο 2
Αναστολή πραγματοποίησης εκδηλώσεων
Εντός της τοπικής κοινότητας Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας,
αναστέλλεται η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης
συνεπάγονται την παρουσία κοινού.
Άρθρο 3
Υποχρέωση χρήσης μάσκας
1. Εντός της τοπικής κοινότητας Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας, είναι
υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε
εσωτερικούς δημόσιους χώρους.
2. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται α) τα άτομα για τα οποία η χρήση
μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα
έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των
τριών (3) ετών.
Άρθρο 4
Ειδικότεροι κανόνες
Οι ειδικότεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς την υποχρέωση χρήσης μάσκας
στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
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Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων 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), καθώς και στην υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3330), όπως εκάστοτε ισχύουν, δεν
θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.
Άρθρο 5
Κυρώσεις και διαδικασίες ελέγχου
1. Στην περίπτωση εργαζομένων των άρθρων 1 και 2 που δεν τηρούν τους κανόνες
της παρούσας, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, επιβάλλεται στην
επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες της παρούσας επιβάλλεται για
κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο
εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
«3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες
ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 και
των περ. (β) και (γ) του άρθρου 2, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων,
τη γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού
εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020
(B΄ 3165) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.». Ως προς τις
αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου
και την πιστοποίηση των παραβάσεων της παρ. 3 του άρθρου 1, την επιβολή,
βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση
του κοινού, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.44074/11.7.2020 (Β΄ 2797) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας και Εσωτερικών, όπως εκάστοτε ισχύει.
Το μέσα σε «» πρώτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου
μόνου της 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.
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Άρθρο 6
Ισχύς
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως την 20η Αυγούστου 2020 και ώρα
6.00 π.μ.
----------.---------602. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50676 της 10/10.8.2020 «Επιβολή του μέτρου του
προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3346)
Η παρούσα απ.,
-που είχε συμπληρωθεί με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
50896/2020 «Επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον προσωρινού περιορισμού
προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της
Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3402), κατωτ. αριθ. 617,
-και τροποποιηθεί από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Υγείας - Υποδομών και
Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51244 της 13/13.8.2020 «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ. 50676/10.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας
και Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (B΄ 3346)» (Β΄ 3399),
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52963/2020
«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών
και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 3582), κατωτ. αριθ. 651 από την έναρξη ισχύος της
ιδίας άνω απ. και δυνάμει της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου τέταρτου αυτής. Με
την δε παρ. 5 ιδίου άνω άρθρου τέταρτου ορίστηκε ότι: «Η παρούσα ισχύει από
την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 00:01 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου και ώρα
23:59.»
----------.---------603. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ Αριθμ. 8706 της 11.8.2020 «Μεταβίβαση
αρμοδιότητας στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για απευθείας αναθέσεις προμήθειας
αναλωσίμων για τη διενέργεια διαγνωστικών αναλύσεων για τον COVID-19» (Β΄
3354)
Έχοντας υπόψη:
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1. Τον ν. 4528/16.03.2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού
Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 50) και συγκεκριμένα το τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4.
2. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 258), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
4. Τον 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", όπως ισχύει.
5. Το Προεδρικό Διάταγμα (Α΄ 119/2019) "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων",
6. Την υπ' αρ. 86107/30-5-2019 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτού Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 371) "Ορισμός μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ".
7. Την υπ΄ αρ. 35293/3-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), με θέμα:
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 86107/ 30-5-2019 κοινής υπουργικής απόφασης (ΥΟΔΔ
371)».
8. Την υπ΄ αρ. 3788/19-6-2019 απόφαση της 7ης συνεδριάσεως (19-6-2019) του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Π., κατά την οποία το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα
[Α.ΔΑ.: ΩΞ0Ψ46ΨΧ6Τ-Ψ7Χ].
9. Την υπ' αρ. 8323/22-7-2020 απόφαση της 10ης/ 21-7-2020 Συνεδριάσεως του
Δ.Σ., με θέμα: «Ορισμός Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ».
10. Την υπ' αρ. 8324/22-7-2020 απόφαση της 10ης/ 21-7-2020 Συνεδριάσεως του
Δ.Σ., με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιότητος από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Γενικό
Διευθυντή».
11. Το Α΄ 64/14-3-2020 [Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου] με θέμα:
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19»,
12.Την υπ΄ αρ. 8571/31-7-2020 πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ.
13. Το θέμα (εκτός) Ημερησίας Διάταξης της 11ης/ 3-8-2020 (έκτακτης)
Συνεδρίασης Δ.Σ.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι.Π. στην 11η/3-8-2020 (έκτακτη) Συνεδρίασης του
ομόφωνα αποφάσισε και μεταβίβασε την αρμοδιότητα των απευθείας αναθέσεων
προμηθειών για τη διενέργεια διαγνωστικών αναλύσεων για τον COVID-19 έως του
ποσού των 150.000 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την από 14-32020 ΠΝΠ (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), στην
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Πρόεδρο του Δ.Σ. Ομότιμη Καθηγήτρια Φ. Στυλιανοπούλου. Επίσης, για τις ανωτέρω
δαπάνες, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε και όρισε την Πρόεδρο του Δ.Σ. διατάκτη που
αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Ι.Π..
----------.---------604. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5228/Α321 της 3/11.8.2020 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 26ης
Οκτωβρίου 2018, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. (Β΄ 3354)
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 (Α΄ 24) «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
της από 28-7-1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή
Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) «Περί κυρώσεως της από 26-3-1981 Πράξεως
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως
ζημιών εκ των σεισμών 1981» και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές
μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».
5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
και 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), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη αυτής που έχει εκτιμηθεί στην υπ' αρ.
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./13683/Α325/7-12-2018 (Β΄ 5796) κοινή υπουργική απόφαση, σε
βάρος των πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του
λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α΄ 178).
6. Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τις διατάξεις της υπ' αρ.
Υ2/9-7- 2019 (Β΄2901) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών».
7. Της υπ' αρ. Δ16α/04/773/29-11-1990 (Β΄ 746) κοινής Υπουργικής απόφασης
«περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών
υπογραφών».
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8. Της υπ' αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./13683/Α325/7-12-2018 (Β΄5796) κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για
την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018,
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
9. Της υπ' αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.800/Α321/23-1-2019 (Β΄162) απόφασης του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Προθεσμίες και διαδικασία
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση
και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018, σε
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
Β. Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ΄ αρ. οικ. 48008/8382/8-7-2020 έγγραφο από το γραφείο του
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου σχετικά με τη χορήγηση
παράτασης προθεσμιών (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 5145/8-7-2020).
2. Το υπ΄ αρ. ΔΝΣα/ 41122/ΦΝ 456ε έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού
Συντονισμού (υπ΄ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε. 5228/13-7-2020).
3. Το υπ΄ αρ. 40366/4572/7-7-2020 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών
Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (υπ΄ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε 5086/8-7-2020).
και επειδή
• Με την υπ' αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13683/Α325/7-12-2018 (Β΄ 5796) κοινή
υπουργική απόφαση οριοθέτησης περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της της 26ης Οκτωβρίου
2018 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων, ορίστηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για έκδοση Άδειας Επισκευής και
χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) και για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού
Δικαιούχου Στεγαστική Συνδρομής για Ανακατασκευή, η οποία έληξε στις 21 Ιουνίου
2020.
• Σύμφωνα με την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση (κεφ. 2 παράγραφος
2.3) δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να παρατείνει
την προθεσμία υποβολής των ως άνω αιτήσεων έως δύο (2) έτη.
• Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κορωνοϊού,
δημιούργησαν δυσκολίες στους πληγέντες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για
τη σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποκατάσταση
των κτηρίων τους.
• Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπολείπεται του πλήθους των
βλαβέντων κτηρίων, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε νέα προθεσμία ενός έτους από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης
σε ΦΕΚ, για την υποβολή αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά
ορίζονται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση άδειας επισκευής και
χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού
Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή από τους ιδιοκτήτες
πληγέντων κτιρίων, από το σεισμό της της 26ης Οκτωβρίου 2018 σε περιοχές της
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
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Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενες από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης
στεγαστικής συνδρομής και καθορισμού διαδικασιών χορήγησής της.
----------.---------605. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ 5230/Α321 της 3/11.8.2020 «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 21ης
Ιουλίου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (Β΄ 3354)
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 (Α΄ 24) «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
της από 28-7-1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή
Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) «Περί κυρώσεως της από 26-3-1981 Πράξεως
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως
ζημιών εκ των σεισμών 1981» και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του ν.3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές
μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».
5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
και 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), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη αυτής που έχει εκτιμηθεί στην υπ' αρ.
ΔΑΕΦΚ/3227/Α325/1-9-2017 (Β΄ 3248) κοινή υπουργική απόφαση, σε βάρος των
πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του λογαριασμού του ν.
128/1975 (Α΄ 178).
6. Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τις διατάξεις της υπ'αρ.
Υ2/ 9-7-2019 (Β΄2901) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών».
7. Της υπ' αρ. Δ16α/04/773/29-11-1990 (Β΄ 746) κοινής απόφασης του Υπουργού
Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως
διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
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8. Της υπ' αρ. ΔΑΕΦΚ/3227/Α325/1-9-2017 (Β΄ 3248) κοινής Υπουργικής
απόφασης με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για
την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 σε
περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
9. Της υπ' αρ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 4573/Α321/27-9-2017 (Β΄ 3463) απόφασης του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Προθεσμίες και διαδικασία
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση
και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 στα νησιά
Κω και Κάλυμνο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
10. Της υπ' αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ /3776/Α321/15-4-2019 (Β΄ 1457) απόφασης του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών με θέμα «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση
των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τους σεισμούς: α) 15ης Οκτωβρίου 2016,
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου και β) 21ης Ιουλίου 2017 σε περιοχές της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
Β. Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ΄ αρ. ΔΝΣα/ 40000/ΦΝ 456ε έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού
Συντονισμού (υπ΄ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε. 5230/13-7-2020).
2. Το υπ΄ αρ. 39982/4557/6-7-2020 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών
Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (υπ΄ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε 5059/6-7-2020).
και επειδή
• Με την υπ' αρ. ΔΑΕΦΚ/3227/Α325/1-9-2017 (Β΄ 3248) κοινή υπουργική απόφαση
οριοθέτησης περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση
των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 σε περιοχές της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ορίστηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για έκδοση
Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) και για έκδοση
Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστική Συνδρομής για Ανακατασκευή.
• σύμφωνα με την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση (κεφ. 2 παράγραφος
2.3) δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να παρατείνει
την προθεσμία υποβολής των ως άνω αιτήσεων έως δύο (2) έτη.
• με την υπ' αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ /3776 /Α321/15-4-2019 (Β΄ 1457) υπουργική απόφαση
χορηγήθηκε προθεσμία ενός (1) έτους για την υποβολή αιτήσεων για έκδοση Άδειας
Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) και για έκδοση Βεβαίωσης
Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή η οποία έληξε
στις 30 Απριλίου 2020.
• προκλήθηκαν καθυστερήσεις στη διαδικασία αποκατάστασης των πληγέντων,
λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
• ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπολείπεται του πλήθους των
βλαβέντων κτηρίων, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε νέα προθεσμία μέχρι 15 Μαρτίου 2021 για την υποβολή αιτήσεων με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές υπουργικές
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αποφάσεις, για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ)
ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για
ανακατασκευή από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, από το σεισμό της 21ης
Ιουλίου 2017 στα νησιά Κω και Κάλυμνο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενες από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού
διαδικασιών χορήγησής της.
----------.---------606. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ 5227/A321 της 3/11.8.2020 «Προθεσμία υποβολής αίτησης, για
χορήγηση έγκρισης και δόσεων Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή,
αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς,
πυρκαγιές και κατολισθήσεις, που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 έως το έτος
2012» (Β΄ 3355)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από
28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας
“περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος
κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων”» (Α΄ 24) και ειδικότερα το
άρθρο πρώτο αυτού, με το οποίο κυρώθηκε η από 28.7.1978 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 117) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 2 και την παρ. 4 του άρθρου
5 αυτής, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των
σεισμών 1981» και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α΄ 203), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. 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.
4. Του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές
επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 216).
5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και 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), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει εκτιμηθεί στις αντίστοιχες κοινές
υπουργικές αποφάσεις οριοθέτησης και πιστωτικών διευκολύνσεων για κάθε συμβάν
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ξεχωριστά, σε βάρος των πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και
του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α΄ 178).
6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Της υπ΄ αρ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας
και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων
ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β΄ 746).
8. Της υπ΄ αρ. ΔΑΕΦΚ/3017/Π.Ε./Α321/4.2.2016 απόφασης του Υπουργού
Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση
των κτιρίων που έχουν πληγεί από τους σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που
έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011» (Β΄ 350).
9. Της υπ΄ αρ. ΔΑΕΦΚ/οικ182/Α321/18.1.2017 απόφασης του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από τους σεισμούς, πυρκαγιές και
κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011» (Β΄ 251,
Β΄ 418 διόρθωση σφάλματος).
10. Της υπ΄ αρ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 5028/Π.Ε./Α321/22.2.2018 απόφασης του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και
κατολισθήσεις» (Β΄ 747).
11. Της υπ΄ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/23/Α321/9.4.2019 απόφασης του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και
κατολισθήσεις» (Β΄ 1395).
12. Της υπ΄ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 5980/Α321/31.5.2019 απόφασης του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμία υποβολής αίτησης, για χορήγηση Έγκρισης
Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίων
που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, που έλαβαν χώρα από
το έτος 2006 έως το 2012» (Β΄ 2297).
Β. Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το υπ΄ αρ. Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας οικ.10/8.1.2020 έγγραφο, για χορήγηση παράτασης
στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την
αποκατάσταση των κτηρίων που έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές του
θέματος.
2. Τα υπ΄ αρ. Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας 176/27.2.2020, Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας 208/24.2.2020 και
Τ.Α.Σ. Ν. Μεσσηνίας 256/ 3.4.2020 έγγραφα, αναφορικά με το πλήθος των
περιπτώσεων που δεν ολοκλήρωσαν τις ανακατασκευές των νέων κτηρίων.
3. Το υπ΄ αρ. ΔΝΣα/41121/ΦΝ 456 ε/8.7.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης
Νομοθετικού Συντονισμού (υπ΄ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 5227/13.7.2020).
και επειδή:
• Η οικονομική κρίση και η καθυστέρηση, κατά καιρούς, της καταβολής της δωρεάν
κρατικής αρωγής, είχαν ως αποτέλεσμα, ιδιοκτήτες να απωλέσουν τις προθεσμίες για
τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής και να μην έχουν ολοκληρώσει τις
ανακατασκευές των νέων κτηρίων ενώ οι οικοδομικές άδειες είναι σε ισχύ.
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• Πρέπει να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν προκληθεί στα κτίρια από
σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις.
• Προκλήθηκαν καθυστερήσεις στη διαδικασία αποκατάστασης των πληγέντων,
λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
• Οι οικοδομικές άδειες ανέγερσης κτιρίων έχουν παραταθεί με σχετικούς νόμους.
αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων, με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, την 31η Δεκεμβρίου 2020, για χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για
ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου που έχει πληγεί από τις
φυσικές καταστροφές του θέματος, στις περιπτώσεις που έχουν λήξει οι αντίστοιχες
προθεσμίες ή πρόκειται να λήξουν εντός των τασσόμενων, με την παρούσα απόφαση,
προθεσμιών, και συγκεκριμένα για:
• Χορήγηση έγκρισης Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή
αποπεράτωση κτηρίου με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί Βεβαίωση Καθορισμού
Στεγαστικής Συνδρομής.
• Χορήγηση β΄ δόσης ή γ΄ δόσης Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή,
αυτοστέγαση με αγορά υπό ανέγερση κτιρίου ή αποπεράτωση κτιρίου.
2. Ορίζουμε προθεσμία δύο (2) ετών, από την έκδοση της β΄ δόσης, για την
υποβολή αίτησης για χορήγηση γ΄ δόσης στεγαστικής συνδρομής (όπου από τις
ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται χορήγηση γ΄ δόσης), εφόσον η αίτηση για β΄ δόση
Στεγαστικής Συνδρομής έχει υποβληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.
Επισημαίνεται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση β΄ και
γ΄ δόσης Στεγαστικής Συνδρομής, η οικοδομική άδεια του νέου κτηρίου θα πρέπει να
είναι σε ισχύ.
Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν εφόσον από τις ισχύουσες αποφάσεις ορίζονται
μεταγενέστερες προθεσμίες.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού
διαδικασιών χορήγησής της.
----------.---------607. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5229/Α321 της 3/11.8.2020 «Παράταση προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 31ης Αυγούστου 2018,
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β΄ 3357)
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
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1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από
28.07.1978 πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος
κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 πράξεως Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των
σεισμών 1981” και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α΄ 203), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. 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.
4. Του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές
επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 216).
5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
και 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), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη αυτής που έχει εκτιμηθεί στην υπό
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./14189 πε/Α325/5.02.2019 (Β΄ 512) κοινή υπουργική
απόφαση σε βάρος των πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και
του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α΄ 178).
6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και τις διατάξεις της υπ΄αρ.
Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).
7. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής υπουργικής απόφασης «περί
εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών
υπογραφών» (Β΄ 746).
8. Της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./14189 πε/Α325/ 5.02.2019 κοινής υπουργικής
απόφασης «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 31ης Αυγούστου 2018, σε
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας» (Β΄ 512).
9. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.4289/Α321/ 12.4.2019 απόφασης του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση
και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 31ης Αυγούστου 2018, σε
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας» (Β΄1415).
Β. Έχοντας υπόψη:
1. Το υπό στοιχεία ΔΝΣα/41123/ΦΝ 456 ε/8.7.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης
Νομοθετικού Συντονισμού (υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε. 5229/13.7.2020).
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2. Το υπ΄ αρ. 40366/4572/7.7.2020 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών
Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε
5086/8.7.2020).
Και επειδή
• Με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./14189 πε/Α325/ 5.02.2019 (Β΄ 512) κοινή
υπουργική απόφαση οριοθέτησης περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 31ης Αυγούστου
2018, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, ορίστηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για έκδοση
Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) και για έκδοση
Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστική Συνδρομής για Ανακατασκευή, η
οποία λήγει στις 20 Αυγούστου 2020.
• Σύμφωνα με την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση (κεφ. 2 παρ. 2.2)
δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των ως άνω αιτήσεων ως δύο (2) έτη.
• Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κορωνοϊού,
δημιούργησαν δυσκολίες στους πληγέντες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για
τη σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποκατάσταση
των κτηρίων τους.
• Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπολείπεται του πλήθους των
βλαβέντων κτηρίων, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε μέχρι τις 20 Αυγούστου 2021 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές υπουργικές
αποφάσεις, για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ)
ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για
ανακατασκευή από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, από το σεισμό της της 31ης
Αυγούστου 2018, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και
Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενες από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης
στεγαστικής συνδρομής και καθορισμού διαδικασιών χορήγησής της.
----------.----------
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608. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
50678 της 10/11.8.2020 «Ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες περιφέρειες, περιφερειακές
ενότητες και δήμους της Χώρας» (Β΄ 3361)
Με την παρ. 2 του άρθρου τέταρτου της υ.α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51360 της
14/14.8.2020 «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, ορίστηκε ότι: «Η υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.50678/10.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές
Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β΄ 3361) διατηρείται σε ισχύ έως την
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2020.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 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),
γ. 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 κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76),
δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192),
στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη» (Α΄ 159),
ζ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
η. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
θ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
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ια. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
155),
ιβ. της υπό στοιχεία Υ 44/5.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων 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), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50361/7.8.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 3331).
3. Την από 10.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
4. Την ανάγκη θέσπισης ειδικών κανόνων λειτουργίας σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες
και δήμους της Χώρας, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των
επιδημιολογικών δεδομένων.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.50677/10.8.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται
εντός των ορίων: α) των Περιφερειών Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και
Κέρκυρας και γ) των Δήμων Μυκόνου, Πάρου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου,
Αντιπάρου, Ζακύνθου, Κω απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00
π.μ. της επόμενης ημέρας. Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες
υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής
ποτών/ΚΑΔ 56.30 και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21
συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και
εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ
93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ
93.29.19.01. Οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται εντός των
ορίων των περιφερειών, περιφερειακών ενοτήτων και δήμων του πρώτου εδαφίου και
κατά το εκεί προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε
διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα
(take away), τηρουμένης της απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών
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και εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας επιβάλλεται: (α) Στην
πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για τρεις (3) ημέρες και (β) στη δεύτερη παράβαση, εντός του χρόνου
ισχύος της παρούσας, αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) ημέρες.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες
ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων της παρούσας, την επιβολή, βεβαίωση
και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού
εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 27 και 29 της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.48976/13.7.2020 (Β΄ 3165) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε
ισχύει.
4. Η παρούσα ισχύει από την Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020 έως την Κυριακή, 23
Αυγούστου 2020.
----------.---------609. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50682 της 10/11.8.2020 «Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα
σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με συγκεκριμένες
χώρες, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3362)
Η παρούσα απ. που είχε συμπληρωθεί
-με το τρίτο εδ. της παρ. 3 του άρθρου μόνου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50680/2020
«Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων
κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό
διάστημα από 15.8.2020 έως και 31.8.2020» (Β΄ 3363), κατωτ. αριθ. 610,
-με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Υγείας - Υποδομών και
Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51236
της
13/13.8.2020
«Παράταση
ισχύος
της
υπό
στοιχεία
Δ1α/
Γ.Π.οικ.48937/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή του μέτρου του
προσωρινού περιορισμού των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με την
Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοιού COVID-19” (Β΄ 3158)» (Β΄ 3397), κατωτ. αριθ. 614 και
-με το τρίτο εδ. της παρ. 3 του άρθρου μόνου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52842/2020
«Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων
κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό
διάστημα από την 1η.9.2020 έως και τις 15.9.2020» (Β΄ 3572), κατωτ. αριθ. 647,
-και είχε αντικατασταθεί από τις παρ. 1 και 3 του άρθρου μόνου της απ.
Υπουργών Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51242 της
13/13.8.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 50682/10.08.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών
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“Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω
αεροπορικών συνδέσεων με συγκεκριμένες χώρες, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 3362)» (Β΄ 3396),
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52963 της 27/2020
«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών
και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 3582), κατωτ. αριθ. 651 από την έναρξη ισχύος της
ιδίας άνω απ. και δυνάμει της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου τετάρτου αυτής. Με
την δε παρ. 5 ιδίου άνω άρθρου τετάρτου ορίστηκε ότι: «Η παρούσα ισχύει από
την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 00:01 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου και ώρα
23:59.».

----------.---------610. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50680 της 10/11.8.2020 «Επιβολή του
μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα
από 15.8.2020 έως και 31.8.2020» (Β΄ 3363)
Με την παρ. 7 του άρθρου μόνου της υ.α.Δ1α/Γ.Π.οικ.52842/2020 «Επιβολή
του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών
πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα
από την 1η.9.2020 έως και τις 15.9.2020» (Β΄ 3572), κατωτ. αριθ. 647, ορίστηκε
ότι: «Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της, την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.50680/10.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου
στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 15.8.2020 έως και
31.8.2020» (Β΄ 3363).»
----------.---------611. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50886 της 11/11.8.2020
«Αναστολή πραγματοποίησης πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και συναφών
εκδηλώσεων με την παρουσία ορθίων θεατών ή συμμετεχόντων» (Β΄ 3364)
Η παρούσα απ.,
-που είχε συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 2 της υ.α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
52221/2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές
εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
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ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και
Δήμους της Χώρας» (Β΄ 3483), κατωτ. αριθ. 632,
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/2020
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 3611), κατωτ. αριθ. 653, από την έναρξη ισχύος της ιδίας άνω απ. και
δυνάμει της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 αυτής. Με την δε παρ. 2 ιδίου άνω
άρθρου 30 ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου
2020 έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2020 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
ειδικότερες διατάξεις.»
----------.---------612. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 22964/1285 της 6/12.8.2020
«Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών
λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας» (Β΄ 3371)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα (Α΄90)» και κυρίως τα άρθρα δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο, όπως
κυρώθηκαν με το άρθρο 2, μέρος Γ΄ του ν. 4690/2020 (Α΄104).
2. Τις διατάξεις της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
COVID-19 (Α 64)» και κυρίως το άρθρο δέκατο τρίτο, όπως κυρώθηκαν με το άρθρο
3 του ν. 4682/2020 (Α΄76).
3. 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).
4. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 1299/232/2020 (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.
5. Τι διατάξεις της υπ΄ αρ. 177/346/2020 (Β΄1779) κοινής υπουργικής απόφασης
«Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού
τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
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κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας», όπως
ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/5/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄143).
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄133), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020» (Α΄209).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄9).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
(Α΄145).
11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 11), όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄16), όπως ισχύει.
13. Τις διατάξεις του π.δ. 1/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
14. Το π.δ. 3/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155).
15. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 4/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α΄123).
16. Την υπ΄ αρ. Υ44/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3299).
17. Την υπ΄ αρ οικ. 26919/1461/03.07.2020 ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων.
18. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη ή απώλεια εσόδων σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμό και του
προϋπολογισμού φορέων Γ.Κ. αποφασίζουμε:
Την διαδικασία προσδιορισμού για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω
παράτασης της αναστολής συμβάσεων εργασίας έως 31 Μαΐου, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω
αναστολής συμβάσεων εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 17788/346
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1779).
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1. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για
τους εργαζόμενους με αναστολή συμβάσεων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του
υποκεφαλαίου Α.1. και του άρθρου 1, παρ. 4 του υποκεφαλαίου Α.2 της υπ΄ αρ.
17788/346/10-5-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1779) 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 καταχωρίζονται
στην Α.Π.Δ. τα στοιχεία της πραγματικής τους απασχόλησης.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται πραγματική απασχόληση συμπληρώνεται μόνο ο
κωδικός της παρ. 3 της παρούσας.
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.
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, λόγω
προσωρινής ανάκλησης των αναστολών συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο
μόνο του υποκεφαλαίου Α3 της υπ΄ αρ. 17788/346/10-5-2020 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄ 1779), εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν
σε αναστολή και οι οποίοι συνέχισαν να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, τα ποσά των αποδοχών που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσειςεργοδότες για το διάστημα διακοπής της αναστολής και έκτακτης παροχής εργασίας,
καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για
τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις περιλαμβάνεται και η απασχόληση με τηλεργασία.
6. 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.
7. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στις
παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και
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Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών
που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
8. 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.
----------.---------613. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 32085/1771 της 7/12.8.2020
«Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις
επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους
κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄148)» (Β΄ 3371)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής
οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852,
(ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475,
συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω
των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄148).
2. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 23102/477/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα
οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων-Αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων των επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται
σημαντικά» (Β΄2268).
3. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄2274).
4. 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 ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 20, περ. ιβ.
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5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄133), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020» (Α΄209).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
(Α΄145).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄168), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών»
(Α΄181), όπως ισχύει.
11. 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).
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α΄123).
14. Την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄3299).
15. Την υπ΄ αρ. οικ. 31959/1766/5-8-2020 ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
16. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, πέραν της αρχικώς προκληθείσας από τις
διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020, αποφασίζουμε:
Τον προσδιορισμό της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για
επιχειρήσεις-εργοδότες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 123 του
ν. 4714/2020 (Α΄148), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που
δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄148)
1. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα
βάσει ΚΑΔ, που αναφέρεται στο συνημμένο Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50%
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των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, οι εργοδοτικές
ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το
χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.
2. «Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος, που εντάσσονται στο
μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό
για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020».
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπ. Οικονομικών –
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ.45214/2418 της 13/23.11.2020
«2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.32085/1771/ 07.08.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης “Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών
εισφορών για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον
τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)” (Β’ 3371),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ.34060/1857/31.08.2020 (Β’ 3673) κοινή
υπουργική απόφαση και ισχύει» (Β’ 5176).
3. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποστέλλει στον e-ΕΦΚΑ τα
στοιχεία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει
ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων
εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019.
4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ.1 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζουν στα
σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου για το χρονικό διάστημα
από 01.07.2020 έως 30.09.2020 το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών
εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών.
5. «Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζουν στην
Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου, με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, τις
ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών που εντάσσονται στο Μηχανισμό ΣΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. Επίσης
καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) που
αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα
πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου
καταχωρίζεται για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 31.12.2020:
i. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο
ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο
συνολικό χρόνο της μισθολογικής περιόδου (χρόνο απασχόλησης στην επιχείρηση
και χρόνο ένταξης στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ),
ii. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, το
οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά
τον οποίον οι εργαζόμενοι εντάσσονται στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και δεν
απασχολούνται.
iii. Οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. θα
καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ».
Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπ. Οικονομικών –
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ.45214/2418 της 13/23.11.2020
«2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.32085/1771/ 07.08.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης “Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών
139

εισφορών για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον
τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)” (Β’ 3371),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ.34060/1857/31.08.2020 (Β’ 3673) κοινή
υπουργική απόφαση και ισχύει» (Β’ 5176).
6. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας
μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών
εισφορών που βαρύνεται ο εργοδότης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.4 και
5 του παρόντος.
7. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ. και αποστέλλει στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 2
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που
δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών βάσει ΚΑΔ
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄148)
1. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των
αεροπορικών μεταφορών βάσει ΚΑΔ, που αναφέρεται στο συνημμένο Πίνακα 2, ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές
εισφορές καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα
από 1.7.2020 έως 30.09.2020.
2. Για τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος που εντάσσονται στο
μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020.
3. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποστέλλει στον e-ΕΦΚΑ τα
στοιχεία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών
μεταφορών βάσει ΚΑΔ.
4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζουν στα
σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου για το χρονικό διάστημα
από 1.07.2020 έως 30.09.2020 το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών
εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών.
5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζουν στην
Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου, με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, τις
ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών που εντάσσονται στο μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. Επίσης
καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) που
αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα
πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου
καταχωρίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.07.2020 έως 31.12.2020:
i. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο
ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο
συνολικό χρόνο της μισθολογικής περιόδου (χρόνο απασχόλησης στην επιχείρηση
και χρόνο ένταξης στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ),
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ii. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, το
οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά
τον οποίον οι εργαζόμενοι εντάσσονται στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και δεν
απασχολούνται.
Οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. θα καθοριστούν
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
6. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας
μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών
εισφορών που βαρύνεται ο εργοδότης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.4 και
5 του παρόντος.
7. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ και αποστέλλει στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
«Άρθρο 3
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων - εργοδοτών
1. «Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των άρθρων 1 και 2 της παρούσας απόφασης που
κάνουν χρήση των μέτρων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για
την περίοδο από 1.7.2020 μέχρι 30.09.2020 και μέχρι 31.12.2020 εφόσον
εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό
προσωπικού που είχαν την 30η Ιουνίου 2020 και σε περίπτωση καταγγελίας
συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη».
Η παρ. 1,
-που είχε αντικατασταθεί από την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ.34060/1857 της 31.8/3.9.2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 32085/1771/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
“Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις
επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους
κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)” (Β΄ 3371)» (Β΄ 3673),
-αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 3 της απ. Υπ. Οικονομικών –
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ.45214/2418 της 13/23.11.2020
«2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.32085/1771/ 07.08.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης “Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών
εισφορών για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον
τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)” (Β’ 3371),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ.34060/1857/31.08.2020 (Β’ 3673) κοινή
υπουργική απόφαση και ισχύει» (Β’ 5176).
2. Στην έννοια του ίδιου αριθμού προσωπικού δε συμπεριλαμβάνονται οι
αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω
συνταξιοδότησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας
λήγει μετά την 30ή Ιουνίου 2020, οι εργαζόμενοι που την 30ή Ιουνίου 2020
βρίσκονταν σε αναστολή και οι περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω
θανάτου του εργαζομένου».
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Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υπουργών Οικονομικών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ.34060/1857 της 31.8/3.9.2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 32085/1771/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
“Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις
επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους
κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)” (Β΄ 3371)» (Β΄ 3673)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 1
Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του
τριτογενούς τομέα για τους οποίους θα ισχύσει η κάλυψη των ασφαλιστικών
εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στη περίπτωση που κατά το 3ο τρίμηνο
του έτους 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) έλαβαν άνω του 50% του ετήσιου τζίρου τους.
Σε περίπτωση διψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
τετραψήφιων, πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση
τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων,
εξαψήφιων και οκταψήφιων.

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

46

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών, με εξαίρεση το Χονδρικό εμπόριο καπνού (ΚΑΔ 46.35),
Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΔ 46.46) και Χονδρικό
εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων (ΚΑΔ
46.71)

47

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών

49

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, με εξαίρεση τις
Μεταφορές μέσω αγωγών (ΚΑΔ 49.50)

50

Πλωτές μεταφορές

51

Αεροπορικές μεταφορές

52

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, με εξαίρεση τις
Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας
(ΚΑΔ 53.10) και τις Υπηρεσίες κατ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)
(ΚΑΔ 53.20.12)

55

Καταλύματα

56

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων
που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01)
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58

Εκδοτικές δραστηριότητες

59

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60

Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

68

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

70

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών
διαχείρισης

71

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές
δοκιμές και αναλύσεις

73

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

74

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

75

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

78

Δραστηριότητες απασχόλησης

79

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

81

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

82

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες
δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

90

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

91

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές
πολιτιστικές δραστηριότητες

92

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες τυχερών
παιχνιδιών σε απευθείας (online) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.14) και τις Υπηρεσίες
στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.21)

93

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94

Δραστηριότητες
οργανώσεων, με εξαίρεση τις
Δραστηριότητες
συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΚΑΔ 94.20) και τις Δραστηριότητες
πολιτικών οργανώσεων (ΚΑΔ 94.92)

95

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης
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και

τηλεοπτικών

96

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
«ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 2

Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του
κλάδων των αεροπορικών μεταφορών για τους οποίους θα ισχύσει η κάλυψη των
ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.
ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

56.29.11.01

Υπηρεσίες εφοδιασμού αεροσκαφών με έτοιμα φαγητά

Ο Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας του Άρθρου 2 αντικαταστάθηκε
ως άνω από την παρ. 4 της απ. Υπ. Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Αριθμ. οικ.45214/2418 της 13/23.11.2020 «2η Τροποποίηση της
υπ’ αρ. οικ.32085/1771/ 07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
“Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις
επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους
κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)” (Β’ 3371), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. οικ.34060/1857/31.08.2020 (Β’ 3673) κοινή υπουργική απόφαση και
ισχύει» (Β’ 5176).
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.-----------
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614. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51236 της
13/13.8.2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.48937/31.7.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία, την
Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19” (Β΄ 3158)» (Β΄ 3397)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
και ιδίως της περ. δ) της παρ. 2 και της περ. β) της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
β) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148),
γ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
(Α΄ 151),
δ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α' 26),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48937/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των αεροπορικών και θαλάσσιων
συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 3158).
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50682/10.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών
συνδέσεων με συγκεκριμένες χώρες, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 3362), όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48937/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των αεροπορικών και θαλάσσιων
συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3158).
5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50676/10.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3346), όπως εκάστοτε ισχύει.
6. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.40383/28.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και
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Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται
από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(B΄ 2602), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44071/11.7.2020
(Β΄ 2796) και υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44823/14.7.2020 (Β΄ 2866) κοινές αποφάσεις
των ιδίων Υπουργών.
7. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος
που καθιστά αναγκαία την παράταση του προσωρινού περιορισμού των αεροπορικών
και θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βορεία Μακεδονία,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοίού COVID-19.
8. Την από 13.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
9. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.51235/13.8.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48937/31.7.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των αεροπορικών και
θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 3158), παρατείνεται, από
τη λήξη της, έως και τις 31.8.2020.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50682/10.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία
εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με συγκεκριμένες χώρες, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3362), όπως εκάστοτε
ισχύει, δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.
----------.---------615. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51240 της
13/13.8.2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου - ΒΙΑΛ για
το χρονικό διάστημα από 13.8.2020 έως και 25.8.2020» (Β΄ 3400)
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
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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 COVID19» (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. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων
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κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως παρατάθηκε με τις υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020
(Β΄ 1472),
έως
τις
10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020
(Β΄ 1771),
έως
τις
21.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β΄ 1972),
έως
τις
7.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020
(Β΄ 2191)
έως
τις
21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020
(Β΄ 2453),
έως
τις
5.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β΄ 2730),
έως
τις
19.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β΄ 2947), έως τις 2.8.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ.
48940/31.7.2020 (Β΄ 3168), έως τις 31.8.2020, κοινές αποφάσεις των ιδίων
Υπουργών.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω
εμφάνισης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης Χίου - «ΒΙΑΛ», της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να προληφθεί η διασπορά κρουσμάτων κορωνοϊού
COVID-19 στην εν λόγω δομή φιλοξενίας μεταναστών, αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή.
4. Την από 13.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.51239/13.8.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών 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 13.8.2020 έως και τις
25.8.2020, των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στο Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Χίου - «ΒΙΑΛ» της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 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 του Διοικητή του Κ.Υ.Τ., των
φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών
αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες
τρίτων χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά)
μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που
κατανοούν, καθώς και όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της
δομής για τους λόγους εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για
την ανάγκη πιστής τήρησής του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους
εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας.
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4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού
κυκλοφορίας και δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας
οχημάτων, διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών
φραγμών.
5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου, τον
Δήμο Χίου και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προς υλοποίηση των σχετικών
προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη
μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19
στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το
χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως παρατάθηκε με
τις υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β΄ 1472), έως τις 10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020
(Β΄ 1771),
έως
τις
21.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β΄ 1972),
έως
τις
7.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020
(Β΄ 2191)
έως
τις
21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020
(Β΄ 2453),
έως
τις
5.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β΄ 2730),
έως
τις
19.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020
(Β΄ 2947),
έως
τις
2.8.2020
και
Δ1α/Γ.Π.οικ.48940/31.7.2020 (Β΄ 3168), έως τις 31.8.2020, κοινές αποφάσεις των
ιδίων Υπουργών, δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.
----------.----------

616. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51246 της 13/13.8.2020 «Επιβολή των
μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου
και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3401)
Αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την παρ. 6 του άρθρου μόνου της υ.α.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 52824/2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού
μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (B΄ 3571), κατωτ. αριθ. 646.
----------.----------
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617. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50896 της 13/14.8.2020 «Επιβολή του
μέτρου του κατ΄ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη
Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της
Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄
3402)
Η παρούσα απ., που είχε συμπληρωθεί
-από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52965 της
27/28.8.2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.50896/13.8.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον
προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα
συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 3402)» (Β΄ 3578),
-από την παρ. 3 του άρθρου τέταρτου της υ.α.. Δ1α/Γ.Π.οικ.52963/2020
«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών
και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 3582) κατωτ. αριθ. 651,
-από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56318 της
14/14.9.2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ.50896/13.8.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον
προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα
συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 3402)» (Β΄ 3919),
-από την παρ. 3 του άρθρου 4 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56415/2020 «Επιβολή του
μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων
συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID19» (Β΄ 3951), κατωτ. αριθ. 709,
-από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60551 της
29/30.9.2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.50896/13.8.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον
προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα
συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3402)» (Β’ 4218),
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-από την παρ. 3 του άρθρου τέταρτου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60588 της
30/30.9.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων,
αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4260), κατωτ. αριθ. 771,
-από την παρ. 3 του άρθρου τέταρτου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 66489/2020
«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών
και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19» (Β’ 4491), κατωτ. αριθ. 813,
-από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγειας - Εσωτερικών - Υποδομων και Μεταφορών Δ1α/Γ.Π.οικ. 64694/2020
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.50896/13.8.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον
προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα
συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3402)» (Β’ 4492),
-από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68310 της
24/24.10.2020
«Παράταση
ισχύος
της
υπό
στοιχεία
Δ1α/
ΓΠ.οικ.50896/13.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή του
μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη
Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής,
προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (Β’ 3402)”» (B’
4713) και
-από την παρ. 3 του άρθρου τέταρτου της υ.α. υ.α.Δ1α/ΓΠ.οικ. 68306/2020
«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών
και θαλάσσιων συνδέσεων της χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19» (Β’ 4715), κατωτ. αριθ. 849,
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71354/2020
«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών
και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας και του κατ’ οίκον προσωρινού
περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία
ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4911), κατωτ. αριθ. 879, από την έναρξη ισχύος
της ιδίας άνω απ. και δυνάμει της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου έκτου αυτής.
----------.----------
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618. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθμ. 23776 της
22.7/14.8.2020 «Καθιέρωση εργασίας καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
υπαλλήλων των οργανικών μονάδων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων, για το διάστημα έως 31η Δεκεμβρίου 2020» (Β΄ 3411)
----------.---------619. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2814.5/50860/2020 της 5/14.8.2020 «Καθορισμός 2ης
Έκτακτης Επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για τη χορήγηση αποζημίωσης
ειδικού σκοπού για το οικονομικό έτος 2020» (Β΄ 3422)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. ιβ του άρθρου 20 και την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
β. Του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» (Α΄ 204), όπως ισχύει.
γ. Της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 01-05-2020 ΠΝΠ «Περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (Α΄ 90) και το άρθρο τεσσαρακοστό της από 01-05-2020 ΠΝΠ
(Α΄ 90).
δ. Του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» (Α΄ 52), όπως ισχύει.
ε. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
στ. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α΄ 26).
ζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ΄ αρ. 2811.23/11089/2020/21-07-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/Γρ.Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 08, Α/Α56695 Βιβλίου
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ:Ω9194653ΠΩ- ΖΞΣ).
3. Το υπ΄ αρ. 5837/14-07-2020 έγγραφο του Οίκου Ναύτου.
4. Την υπ΄ αρ. 2/29881/2020/20-07-2020 απόφαση ΥΠΟΙΚ/ΓΛΚ/Γενική Διεύθυνση
Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Διεύθυνση Προϋπολογισμού
Γενικής Κυβέρνησης.
5. Την υπ΄ αρ. 2242.10/50452/2020/03-08-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Παράταση χρονικής
διάρκειας εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020
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Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19”, που
κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86)» (Β΄ 3243).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα δύο
χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (1.762.200,00€) για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία
θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ειδικός φορέας 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΑΛΕ
2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για
παροχές έκτακτου χαρακτήρα» αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την έκτακτη επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το έτος 2020 στο
ποσό ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων και διακοσίων ευρώ
(1.762.200,00€) προκειμένου χορηγηθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534
ευρώ ανά δικαιούχο ναυτικό σύμφωνα με τις διατάξεις ανωτέρω (γ) σχετικού.
2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού 2310510001
«Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές
έκτακτου χαρακτήρα», ειδικού φορέα 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ του τακτικού
προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ έτους 2020.
3. Ο Οίκος Ναύτου να μεριμνήσει για την επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων
εν λόγω επιχορήγησης στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της
Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου
Ναύτου».
4. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής
ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση.
5. Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων,
ούτε συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
----------.---------620. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51356 της 14/14.8.2020
«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)
Με το τελευταίο εδ. της παρ. 3 του άρθρου δεύτερου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
51360 της 14/14.8.2020 «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, ορίστηκε ότι: «Η
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υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51356/14.8.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3427)
δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας».
Με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας
του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – Πολιτισμού και
Αθλητισμού - Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 52119 της 21/21.8.2020
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 51356/14.8.2020 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 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” (B΄
3427)» (Β΄ 3482) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.51356/14.8.2020 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 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» (B΄ 3427), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και την 31η
Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00 π.μ.»
Με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου της 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, ορίστηκε
ότι:
«Οι υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.50669/10.8.2020 (Β΄
3345), Δ1α/Γ.Π.οικ.51356/14.8.2020
(Β΄ 3427) και Δ1α/Γ.Π.οικ.51892/19.8.2020 (Β΄ 3461) κοινές υπουργικές
αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν δεν θίγονται από την εφαρμογή της
παρούσας».
Με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 της 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, ορίστηκε ότι: «Η παρούσα
αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της, τις υπό στοιχεία: α. ……β. ….. και γ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.51356/14.8.2020 κοινή απόφαση ομοίως των ίδιων Υπουργών (Β΄
3427), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.52119/21.8.2020 (Β΄ 3482).». Με την δε παρ. 2 ιδίου άνω άρθρου 7
ορίστηκε ότι: «Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και την 15η
Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ.».
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621. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51354 της
14/14.8.2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου
Ορεστιάδας για το χρονικό διάστημα από 14.8.2020 έως και 31.8.2020» (Β΄ 3428)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 52971 της 27/28.8.2020
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 51354/ 14.8.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και
Ασύλου “Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου
Ορεστιάδας για το χρονικό διάστημα από 14.8.2020 έως και 31.8.2020.”
(Β΄ 3428), έως και τις 15.9.2020» (Β΄ 3576) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 51354/14.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Ορεστιάδας για το χρονικό
διάστημα από 14.8.2020 έως και 31.8.2020.» (Β΄ 3428), παρατείνεται από τη
λήξη της έως και τις 15.9.2020.»
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56369 της 14/14.9.2020
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.51354/14-8-2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και
Ασύλου “Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου
Ορεστιάδας, για το χρονικό διάστημα από 14-8-2020 έως και 31-8-2020”
(Β΄ 3428), έως και τις 30-9-2020» (Β΄ 3923) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 51354/14-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Ορεστιάδας, για το χρονικό
διάστημα από 14-8-2020 έως και 31-8-2020» (Β΄ 3428), η οποία παρατάθηκε με
την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 52971/27-8-2020 (Β΄ 3576) όμοια απόφαση των
ιδίων Υπουργών έως τις 15-9-2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 309-2020.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία 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» (Α΄ 42)
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και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, η οποία 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. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως η ισχύς αυτής
παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β΄ 1472), έως τις
10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020
(Β΄ 1771),
έως
τις
21.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β΄ 1972),
έως
τις
7.6.2020,
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Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020
(Β΄ 2191)
έως
τις
21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020
(Β΄ 2453),
έως
τις
5.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β΄ 2730),
έως
τις
19.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β΄ 2947), έως τις 2.8.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ.
48940/31.7.2020 (Β΄ 3168), έως τις 31.8.2020, κοινές αποφάσεις των ιδίων
Υπουργών.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω
εμφάνισης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης Φυλακίου Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ορεστιάδας της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να προληφθεί η
διασπορά κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στην εν λόγω δομή φιλοξενίας
μεταναστών αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
4. Την από 13.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.51353/14.8.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών 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 14.8.2020 έως και τις
31.8.2020, των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στο Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Φυλακίου Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας
Ορεστιάδας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 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 του Διοικητή του Κ.Υ.Τ., των φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης,
των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής
Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες
τρίτων χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά)
μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που
κατανοούν, καθώς και όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της
δομής για τους λόγους εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για
την ανάγκη πιστής τήρησής του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους
εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας.
4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού
κυκλοφορίας και δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας
οχημάτων, διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών
φραγμών.
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5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας,
τον Δήμο Ορεστιάδας και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς
υλοποίηση των σχετικών προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη
μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19
στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το
χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως παρατάθηκε με
τις υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β΄ 1472), έως τις 10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020
(Β΄ 1771),
έως
τις
21.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β΄ 1972),
έως
τις
7.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020
(Β΄ 2191)
έως
τις
21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020
(Β΄ 2453),
έως
τις
5.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β΄ 2730),
έως
τις
19.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020
(Β΄ 2947),
έως
τις
2.8.2020
και
Δ1α/Γ.Π.οικ.48940/31.7.2020 (Β΄ 3168), έως τις 31.8.2020, κοινές αποφάσεις των
ιδίων Υπουργών, δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.
----------.---------622. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51360 της 14/14.8.2020
«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)
Με την παρ. 2 του άρθρου 4 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.51892 της 19/19.8.2020
«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, ορίστηκε
ότι: «Οι κανόνες ως προς το ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή
κοινωνικές εκδηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.51360/14.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
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΄ 3429), όπως
εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας».
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Με την παρ. 2 του άρθρου τετάρτου της 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,
ορίστηκε
ότι:
Η
υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.51360/14.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
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΄ 3429), η οποία
έχει συμπληρωθεί με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51365/15.8.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Συμπλήρωση
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51360/14.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας 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΄ 3438),
διατηρείται σε ισχύ έως και τις 24 Αυγούστου 2020».
Με την παρ. 2 του άρθρου τετάρτου της 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 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,
ορίστηκε ότι: «Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51360/14.8.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών 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΄ 3429), η οποία έχει συμπληρωθεί με την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.51365/15.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας
και
Εσωτερικών
«Συμπλήρωση
της
υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.51360/14.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας 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΄ 3438), διατηρείται σε ισχύ έως και τις 24
Αυγούστου 2020».
159

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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
γ. 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» (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄ 192),
στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη» (Α΄ 159),
ζ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
η. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
θ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 4),
ι. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ια. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιβ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155) και
ιγ. της υπό στοιχεία Υ 44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 3299).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50678/10.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Ειδικοί κανόνες λειτουργίας
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες περιφέρειες,
περιφερειακές ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β΄ 3361).
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές
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επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 3165), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50361/7.8.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 3331).
4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του
μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3330), όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50886/11.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
«Αναστολή πραγματοποίησης πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και συναφών εκδηλώσεων
με την παρουσία ορθίων θεατών ή συμμετεχόντων» (Β΄ 3364).
6. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48595/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων,
στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 έως και
31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3159).
7. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50420/7.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, 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 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), όπως τροποποιήθηκε και η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51220/13.8.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών
(Β΄ 3398) και όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50669/10.8.2020 κοινή απόφαση 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» (Β΄ 3345), όπως εκάστοτε ισχύει.
9. Την από 13.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
10. Την ανάγκη θέσπισης ανωτάτου ορίου συμμετεχόντων σε συναθροίσεις και
κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και ειδικών κανόνων λειτουργίας σε καταστήματα
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υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες
και Δήμους της Χώρας, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των
επιδημιολογικών δεδομένων.
11. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.51359/14.8.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Ανώτατο όριο συμμετεχόντων δημοσίων ή κοινωνικών εκδηλώσεων
1. Εντός των ορίων: α) των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης,
Χαλκιδικής, Λάρισας και Κέρκυρας και γ) των Δήμων Μυκόνου, Πάρου, Θήρας,
Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου, Κω τίθεται ανώτατο όριο πενήντα
(50) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως
του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή
εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και τελετών, όπως γάμων, βαπτίσεων,
κηδειών, καθώς και των συνδεόμενων με τις τελετές αυτές δεξιώσεων ή άλλων
εκδηλώσεων. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κανόνες που
έχουν τεθεί με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 (Β΄ 3165),
Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 (Β΄ 3330) και Δ1α/ Γ.Π.οικ.50886/11.8.2020 (Β΄ 3364)
κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και όσοι τίθενται με το
άρθρο δεύτερο της παρούσας. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48595/31.7.2020
(Β΄ 3159) κοινή υπουργική απόφαση δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.
2. Η παρ. 1 δεν καταλαμβάνει: α) τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της παρούσας, β) τις εκδηλώσεις
ζωντανού θεάματος και ακροάματος (όπως παραστάσεις θεάτρου, χορού και
μουσικής) και γ) τις υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών. Στις
περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κανόνες που έχουν τεθεί με τις
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 (Β΄ 3165), Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020
(Β΄ 3330) και Δ1α/ Γ.Π.οικ.50886/11.8.2020 (Β΄ 3364) κοινές υπουργικές αποφάσεις,
όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και όσοι τίθενται με το άρθρο δεύτερο της παρούσας.
3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 1 επιβάλλονται οι ακόλουθες
κυρώσεις: α) Στα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθούν εκδηλώσεις της παρ. 1 ή
συμμετέχουν σε αυτές, κατά περίπτωση, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ. β) Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για την πρώτη παράβαση διοικητικό
πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες. γ) Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που διοργανώνουν
εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για
την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη
δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
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Άρθρο δεύτερο
Ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
1. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται
εντός των ορίων: α) των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας
και Κέρκυρας και γ) των Δήμων Μυκόνου, Πάρου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης,
Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου, Κω, απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις
7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες
υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής
ποτών/ΚΑΔ 56.30 και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21
συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και
εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ
93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ
93.29.19.01. Οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται εντός των
ορίων των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων του πρώτου εδαφίου
και κατά το εκεί προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, μόνο κατά το σκέλος που
αφορά σε διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το
κατάστημα (take away), τηρουμένης της απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των
πελατών και εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο
των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 1 επιβάλλεται: (α) Στην πρώτη
παράβαση, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για τρεις (3) ημέρες και (β) στη δεύτερη παράβαση, εντός του χρόνου
ισχύος της παρούσας, αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) ημέρες.
3.
Οι
υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.50420/7.8.2020
(Β΄ 3326)
και
Δ1α/Γ.Π.οικ.50669/10.8.2020 (Β΄ 3345) κοινές υπουργικές αποφάσεις δεν θίγονται
από την εφαρμογή της παρούσας, εξαιρουμένου του χρόνου απαγόρευσης της
λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ως προς τον οποίο από
την έναρξη ισχύος της παρούσας ισχύει η παρ. 1.
«Η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51356/14.8.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3427)
δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας».
Το μέσα σε «» τελευταίο εδ. προστέθηκε με την απ. Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων –
Υγείας - Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51365 της 15/15.8.2020 «Συμπλήρωση
της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51360/ 14.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
και Κοινωνικών 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΄ 3429)» (Β΄ 3438).
Με την παρ. 3 του άρθρου μόνου της 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
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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 ορίστηκε ότι:
«Οι κανόνες που προβλέπονται ως προς τον χρόνο απαγόρευσης της λειτουργίας
των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο άρθρο δεύτερο της υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51360/14.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
και Κοινωνικών 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΄ 3429), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την
εφαρμογή της παρούσας».
Άρθρο τρίτο
Αρμόδιες αρχές και διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες
ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων της παρούσας, την επιβολή, βεβαίωση
και είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων, καθώς και την αρμόδια αρχή
για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 (Β΄ 3165) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο τέταρτο
Ισχύς
1. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020
και ώρα 7.00 π.μ. έως και τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50678/10.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Ειδικοί κανόνες λειτουργίας
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες,
Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β΄ 3361) διατηρείται σε ισχύ έως
την Κυριακή, 16 Αυγούστου 2020.
----------.-----------

164

623. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51363 της
14/14.8.2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Δράμας, της
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, για το χρονικό διάστημα από 14.8.2020 έως και 31.8.2020» (Β΄ 3436)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52541 της 25/25.8.2020
«Κατάργηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51363/ 14.8.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου
(Β΄ 3436)» (Β΄ 3522), ορίστηκε ότι: «1. Καταργείται, από τη δημοσίευση της
παρούσας, η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51363/14.8.2020 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 πολιτών τρίτων χωρών Δράμας, της
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, για το χρονικό διάστημα από 14.8.2020 έως και 31.8.2020» (Β΄ 3436).
2. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας,
τον Δήμο Δράμας και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς
υλοποίηση της σχετικής πρόβλεψής της.»

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

624. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ
51358 της 14/14.8.2020 «Επιβολή του μέτρου του προληπτικού εργαστηριακού
ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3437)
Με την παρ. 1 του άρθρου 30 της 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, ορίστηκε ότι: «Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη
ισχύος της, ζ. την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51358/14.8.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του
μέτρου του προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων
φροντίδας ηλικιωμένων, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 3437). Με την δε παρ. 2 ιδίου άνω άρθρου 30 ορίστηκε ότι: «Η παρούσα
απόφαση ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 15η Σεπτεμβρίου
2020 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις.»

----------.----------
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625. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51549 της
17/17.8.2020 «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 17.8.2020 έως και 26.8.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3439)
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,
η οποία 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 υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων 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), όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Tην υπ΄ αρ. 114300/14.08.2020 αναφορά του τμήματος Εμπορίου και
Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
σχετικά με τη μη τήρηση των οριζομένων στην υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες
τήρησης αποστάσεων 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), όπως εκάστοτε
ισχύει.
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11. Την από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία B1,B2/οικ.51541/17.8.2020 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 17.8.2020 έως
και 26.8.2020, 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 Αριστοτέλους του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης, με φορέα λειτουργίας αυτής τον Δήμο Κοζάνης, για λόγους
δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης
υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων όρων στην υπό στοιχεία
Δ1α/ ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με
τίτλο «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΄ 3165), όπως εκάστοτε
ισχύει, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 114300/14.8.2020 αναφορά του τμήματος Εμπορίου
και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
----------.---------626. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.51655 της 18/18.8.2020 «Παράταση ισχύος της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 34060/2.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους
θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και
9.7.2020» (Β΄ 2111), έως και την 31η.8.2020» (Β΄ 3450)
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, η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
β. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
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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) και
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους
θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020»
(Β΄ 2111), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.43195/8.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020
«Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την
προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό
διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020» (Β΄ 2111), έως και τις 21.8.2020»
(Β΄ 2775).
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων 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), όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του
μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3330), όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50451/9.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Αναστολή
θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3332).
6. Την από 18.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.51652/18.8.2020 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. Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή προσωρινών μέτρων
στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020»
(Β΄ 2111), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
43195/8.7.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Παράταση ισχύος της κοινής
απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας υπ΄ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς
χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020» (Β΄ 2111), έως
και τις 21.8.2020» (Β΄ 2775), παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.8.2020,
με την επιφύλαξη των παρ. 2 έως 4 της παρούσας.
2. Οι κανόνες που προβλέπονται ως προς την υποχρέωση χρήσης μάσκας στο άρθρο
2 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 και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του
μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3330), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την
εφαρμογή της παρούσας.
3. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50451/9.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Αναστολή
θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3332) δεν θίγεται από την
εφαρμογή της παρούσας.
4. Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/ 31.7.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων 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), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από την
εφαρμογή της παρούσας.
----------.---------
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627. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51862 της 19/19.8.2020
«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)
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),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και ιδίως της περ. ζ΄ της
παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
β) 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
γ) 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 κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ε) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄ 192),
στ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη» (Α΄ 159),
ζ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
θ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 4),
ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
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ιβ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155) και
ιγ) της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(B΄ 3299).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50669/10.8.2020 κοινή απόφαση 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).
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων 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»
(B΄ 3165), όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44074/11.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (B΄ 2797), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.47419/25.7.2020 (B΄ 3098) κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών.
5. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50176/6.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του
μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3330), όπως εκάστοτε ισχύει.
6. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51360/14.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών 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΄ 3429), όπως
εκάστοτε ισχύει.
7. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστούν
αναγκαία την παράταση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στην τοπική κοινότητα Αμπελώνα
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του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων.
8. Την από 18.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
9. Την υπ΄ αρ. Β1, Β2/οικ.51856/19.8.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. (Αντικαθίσταται το πρώτο εδ. της παρ. 3 του άρθρου 5 της υ.α.
Δ1α/ΓΠ.οικ.50669/2020 (Β΄ 3345), ανωτ. αριθ. 601)
2. Η ισχύς 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), όπως τροποποιείται με την παρ. 1 της
παρούσας και με την επιφύλαξη της παρ. 3, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και
την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00 π.μ.
3. Οι κανόνες που προβλέπονται ως προς τον χρόνο απαγόρευσης της λειτουργίας
των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο άρθρο δεύτερο της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.51360/14.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
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΄ 3429), όπως
εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.
----------.---------628. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ.
ΓΔΟΥ 199 της 18/19.8.2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για
τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄ 3460)
Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 1α του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄
83).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020
Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της
από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις (Α΄ 104).
4. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.
5. 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).
6. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο Διαδίκτυο ‘΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
8. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων»
(Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), ιδίως το άρθρο 83, όπως ισχύουν.
9. 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) υπό στοιχεία 1083/2006» (ΕΕ L
347 της 20.12.13).
10. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) υπό στοιχεία C(2020) 1863
/19.03.2020 «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό
να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης ου COVID-19»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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11. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
155).
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
14. Το π.δ. 142/2017 (Α΄181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
15. 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).
16. Το π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 (Α΄
123).
17. 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).
18. Tην υπό στοιχεία Y44/05.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη »
(Β΄ 3299).
19. Tην υπό στοιχεία 85847/11.08.2020 (Β΄ 3375) απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».
20. Tην υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση
θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
21. Tην υπ΄ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).
22. Tην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.37670/16.6.2020 απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 17.6.2020 έως και 14.6.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» (Β΄ 2380).
23. Tην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.36810/13.6.2020 απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 28.6.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» (Β΄ 2271).
24. Tην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.34439/3.6.2020 απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και
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Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 14.6.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» (Β΄ 2146).
25. Tην υπό στοιχεία 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β΄ 1457) κοινή υπουργική
απόφαση περί αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
26. Tην υπό στοιχεία 41863/28.04.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για την ένταξη του έργου με ενάριθμο 2020ΣΕ05120000 και τίτλο
«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο ΠΔΕ 2020 (ΑΔΑ: 6ΡΠΧ46ΜΤΛΡ09Ψ).
27. Tην υπ΄ αρ. 41787/27.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Προκήρυξη της δράσης “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την
ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID19”» (Β΄ 1612).
28. Tην υπ΄ αρ. 134453/23.12.15 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για
τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης
46274/26.09.2014 (Β΄ 2573)» (Β΄ 2857).
29. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ΠΟΛ 1140/2006, «Δικαιολογητικά
εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής – εξόφληση με εντολή μεταφοράς,
ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής» (Β΄ 1862), όπως
ισχύει.
30. Την υπό στοιχεία 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.
31. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και
αυτοαπασχολούμενων λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.
32. Την υπό στοιχεία 90819 ΕΞ 2020/18.8.20 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
33. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από
τη ΣΑΕ 051/2 του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού
α) ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ στους δικαιούχους της
περίπτωσης α του άρθρου 2, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για τους οποίους ίσχυσαν ειδικά και
έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή
κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 κατά το μήνα
Ιούνιο 2020,
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β) ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, στους δικαιούχους της περίπτωσης β του άρθρου
2, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και για τους οποίους ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης
ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται
με τον κορωνοϊό COVID-19 κατά το μήνα Ιούνιο 2020.
2. Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη
και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και
ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν
δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση
και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα
πιστωτικά ιδρύματα.
3. Η αποζημίωση της παραγράφου 1 χορηγείται με βάση την υπό στοιχεία 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 έχει τροποποιηθεί κι
ισχύει, και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως αυτοί ορίζονται στο
άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.
4670/2020 (Α΄ 43), οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, οι κοινωνίες αστικού ή
κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες
κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε., καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων,
ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν
εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους, έχουν την έδρα
τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατ΄ άρθρο 4 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχουν
κυρωθεί από την Ελλάδα και είναι σε ισχύ, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού,
α) όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
εφόσον έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020
έναν από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Ι, ο οποίος και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά
την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο
συνημμένο πίνακα Ι, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα
που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 ή
β) όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
εφόσον έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020
έναν από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα ΙΙ, ο οποίος και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά
την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο
συνημμένο πίνακα ΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα
που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.
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Άρθρο 3
Προϋποθέσεις δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού
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 1η Οκτωβρίου 2018 δεν απαιτείται τα ακαθάριστα
έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός.
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 30η Ιουνίου
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 30η Ιουνίου 2020.
δ) Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια
ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει
από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.
ε) Για επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις
(εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις
(εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης και από 1η Απριλίου 2019 και μετά έχει
πραγματοποιήσει απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα
έκπτωσης ή απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, οι οποίες
περιλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 310 και 349 αντίστοιχα, κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης να έχει τροποποιήσει τις δηλώσεις ΦΠΑ περιόδων από
1η Απριλίου 2019 και μετά, περιλαμβάνοντας σε αυτές, στους κωδικούς 310, 311,
312 και 349, ποσά που αφορούν τις ως άνω απαλλασσόμενες και χωρίς δικαίωμα ή με
δικαίωμα έκπτωσης πράξεις (εκροές).
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής και χορήγησης της αποζημίωσης
1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και
την 31η Αυγούστου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
«myBusinessSupport».
2. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης
των προϋποθέσεων των άρθρων 2 και 3 της παρούσας και επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι:
α) ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή απασχολεί μέχρι και είκοσι (20)
εργαζομένους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας,
β) πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.
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3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ
της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση
του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
4. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την
έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει
στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανωτέρω ενημέρωσης. Η
αρμόδια υπηρεσία της παρ.1 του άρθρου 5 απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει
των στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα
με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 5
Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης
1. Δικαιούχος, κατά την έννοια του Κανονισμού 1303/ 2013 (ΕΕ L 347/20.12.13),
για τους σκοπούς της παρούσας δράσης, είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
2. H χρηματοδότηση της παρούσας ειδικής αποζημίωσης εντάσσεται στη δράση η
οποία προκηρύχτηκε με την αριθμ. 41787/27.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προκήρυξη της δράσης “Αποζημίωση ειδικού σκοπού
για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19”» (Β΄ 1612).
3. Για τη διαδικασία χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ και ειδικότερα τη διαδικασία της μεταφοράς των
σχετικών ποσών από το ΠΔΕ και της πληρωμής τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στα
σημεία 7 έως και 10 της υπ΄ αρ. 41787/27.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 1612).
4. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
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
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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
Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της
πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική
ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης,
ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία
της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
στ) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται
στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 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) Εξασφαλίζει ότι οι λήπτες της ενίσχυσης στην πράξη έχουν ενημερωθεί για τη
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
5. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της υπηρεσίας της παρ. 1 κάθε
απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις ληπτών της ενίσχυσης
Οι λήπτες της αποζημίωσης υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε σχετικό στοιχείο,
έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα
αποτίμησης και αξιολόγησης της Δράσης, στα αρμόδια όργανα.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων
που επλήγησαν κατά το μήνα Ιούνιο 2020 και εμπίπτουν στην περίπτωση α της παρ.1
του άρθρου 1. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι
υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, που φιλοξενούν παιδιά
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56.10.19.06

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή
κινηματογράφου, εξαιρουμένων των κυλικείων που ευρίσκονται εντός
των θερινών κινηματογράφων

56.29.20.04

Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)

56.29.20.05

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)

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών, εξαιρουμένης
της δραστηριότητας των θερινών κινηματογράφων

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

88.10

Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: τις υπηρεσίες κοινωνικής
μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με
αναπηρία (88.10.10), τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής
υποστήριξης
σε
ηλικιωμένους
(88.10.11),
τις
υπηρεσίες
επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (88.10.13),
τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με
αναπηρίες (88.10.14), τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις
ορφανοτροφείων

90.04

Η πραγματοποίηση ζωντανού θεάματος και ακροάματος παρουσία
κοινού

92.00.11.00

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού

92.00.11.01

Υπηρεσίες καζίνου

92.00.11.02

Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης

93.29.19.04

Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)

94.99.16.01

Εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων
που επλήγησαν κατά το μήνα Ιούνιο 2020 και εμπίπτουν στην περίπτωση β της παρ. 1
του άρθρου 1. 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

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
εποχικής λειτουργίας

56.10.19.07

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο σε ΑΕΙ

88.10.13

Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες
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88.10.14

Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με
αναπηρίες

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής με εξαίρεση τις υπηρεσίες καθηγητή
φυσικής αγωγής ή γυμναστή (93.13.10.03)

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με εξαίρεση: α)
τον τομέα των παραλιών (ΚΑΔ 93.29.11.00),
β) τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων
(π.χ. γάμων και συναφών) (ΚΑΔ 93.29.11.03),
γ) τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων
ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) (ΚΑΔ 93.29.11.04),
δ) τις υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών
(πλαζ) (ΚΑΔ 93.29.11.05),
ε) τις υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων
και συναφών) (ΚΑΔ 93.29.19.01)
στ) τις υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού) (ΚΑΔ
93.29.19.04)

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση:
α) τις υπηρεσίες διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01),
β) τις υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων
συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας – με εξαίρεση τη σωματική
άσκηση - ) (ΚΑΔ 96.04.10.02),
γ) τις υπηρεσίες μασάζ συμπεριλμβανομένου του θεραπευτικού μασάζ
(ΚΑΔ 96.04.10.05),
δ) τις υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος
(αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες) (ΚΑΔ
96.04.10.06)

96.09.19.12

Υπηρεσίες ιερόδουλου
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------
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629. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.51892 της 19/19.8.2020
«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)
Με το τρίτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 1 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52297 της
24/24.8.2020 «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
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, ορίστηκε ότι : «3. Οι υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.50669/10.8.2020 (Β΄ 3345), Δ1α/Γ.Π.οικ.51356/14.8.2020 (Β΄
3427) και Δ1α/ Γ.Π.οικ.51892/19.8.2020 (Β΄ 3461) κοινές υπουργικές
αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν δεν θίγονται από την εφαρμογή της
παρούσας».
Με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 της 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, ορίστηκε ότι: «Η παρούσα
αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της, τις υπό στοιχεία: ... β.
Δ1α/ΓΠ.οικ.51892/19.8.2020 κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών (Β΄ 3461).
Με την δε παρ. 2 ιδίου άνω άρθρου 7 ορίστηκε ότι: «Η παρούσα ισχύει από τη
δημοσίευσή της έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ.».
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),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και ιδίως της περ. ζ΄ της
παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
β) 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
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και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
γ) 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ε) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄ 192),
στ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη» (Α΄ 159),
ζ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
θ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 4),
ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιβ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155) και
ιγ) της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 3299).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων 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), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44074/11.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 2797), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.47419/25.7.2020 (Β΄ 3098) κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών.
4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του
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μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3330), όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51360/14.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών 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΄ 3429), όπως
εκάστοτε ισχύει.
6. Την ανάγκη λήψης μέτρων, λόγω συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου
συμφέροντος προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, στον Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών
δεδομένων.
7. Την από 19.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
8. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.51891/19.8.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αναστολή και όροι λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
1. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται
εντός των ορίων του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως
τις 7.00 π.μ.. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις
δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10,
παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ ΚΑΔ 56.21,
συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, εκμετάλλευσης
κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και
διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01.
2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των
επιχειρήσεων της παρ. 1 είναι τέσσερα (4) άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης
συγγενών πρώτου βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα
τραπεζοκαθίσματα αυξάνεται στα έξι (6) άτομα.
3. Εντός του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναστέλλεται η λειτουργία λαϊκών αγορών και
υπαίθριων αγορών.
Άρθρο 2
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Αναστολή πραγματοποίησης εκδηλώσεων
Εντός του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, αναστέλλεται η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων
διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού.
Άρθρο 3
Υποχρέωση χρήσης μάσκας
1. Εντός του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας,
τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους.
2. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση
μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα
έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των
τριών (3) ετών.
Άρθρο 4
Ειδικότεροι κανόνες
1. Οι ειδικότεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς την υποχρέωση χρήσης
μάσκας στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων 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), καθώς και στην υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής
χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 3330), όπως εκάστοτε ισχύουν, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.
2. Οι κανόνες ως προς το ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές
εκδηλώσεις
σύμφωνα
με
το
άρθρο
πρώτο
της
υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.51360/14.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
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΄ 3429), όπως
εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.
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Άρθρο 5
Κυρώσεις και διαδικασίες ελέγχου
1. Στην περίπτωση εργαζομένων των άρθρων 1 και 2 που δεν τηρούν τους κανόνες
της παρούσας, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, επιβάλλεται στην
επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες της παρούσας επιβάλλεται για
κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο
εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
3. Σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 1 και 2 της παρούσας επιβάλλονται επίσης
οι κυρώσεις του άρθρου δεύτερου της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51360/14.8.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 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΄ 3429), όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες
ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 και του
άρθρου 2, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση
κυρώσεων και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα
άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 (Β΄ 3165) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου
και επιβολής κυρώσεων, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των
παραβάσεων της παρ. 3 του άρθρου 1, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη
προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού,
εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44074/11.7.2020
(Β΄ 2797) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 6
Ισχύς
Η παρούσα ισχύει από την 21η Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και την 31η
Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00 π.μ.
----------.---------630. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 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)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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α. Των παρ. 1 και 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
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 υπό στοιχεία 7921/Υ1/6.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 3297).
3. Την υπό στοιχεία 98540/Ζ1/23.7.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων με θέμα «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική
εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020» (Β΄ 3073).
4. Την από 18.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 (92η συνεδρίαση) αναφορικά με τα
υγειονομικά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά την επαναληπτική
εξεταστική Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
5. Το γεγονός ότι απαιτείται να ρυθμιστούν ειδικότερα μέτρα και κανόνες
ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται ανά περίπτωση για την προστασία της δημόσιας
υγείας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατά την επαναληπτική εξεταστική του
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
6. Την υπό στοιχεία 107149/Β1/19.8.2020 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του
ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.),
εφαρμόζονται τα εξής:
α) Τα μέτρα της παρ. 1 του τέταρτου άρθρου της υπό στοιχεία 60720/Ζ1/21.5.2020
απόφασης (Β΄1971), ως ίσχυσαν κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, πλην των υποπερ. αα΄, αε΄ και αστ΄ της περ. α΄
και των υποπερ. βα΄ και βγ΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.
β) Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους φοιτητές, όσο και
το διδακτικό και λοιπό προσωπικό καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και για όλες τις
μορφές των διά ζώσης εξετάσεων (γραπτές και προφορικές). Η χρήση μη ιατρικής
μάσκας είναι υποχρεωτική και στους ανοικτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους
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των Α.Ε.Ι. λόγω του υψηλού συγχρωτισμού των φοιτητών, καθώς και στους
κοινόχρηστους χώρους των εστιών.
γ) Κατά τη διενέργεια των διά ζώσης γραπτών και προφορικών εξετάσεων
συστήνεται η χρήση αιθουσών, αμφιθεάτρων ή γραφείων με φυσικό αερισμό. Σε
περίπτωση που δεν υφίσταται επαρκής διαθεσιμότητα χώρων με φυσικό αερισμό,
συστήνεται η χρήση αιθουσών, αμφιθεάτρων και γραφείων που έχουν εξαερισμό
ή/και κλιματιστικές μονάδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1/ΓΠ
οικ.49524 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ ΨΥ5Ε465ΦΥΟ-ΦΤΟ).
δ) Συστήνεται τα Α.Ε.Ι. να λαμβάνουν ειδική μέριμνα για τους φοιτητές που
ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (ευπαθείς ομάδες) προκειμένου να
αποφεύγεται ο συγχρωτισμός τους με άλλους φοιτητές κατά τη διάρκεια των δια
ζώσης εξετάσεων. Αντίστοιχα, η Συνέλευση κάθε Τμήματος συστήνεται να λαμβάνει
ειδική μέριμνα για το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. που ανήκουν σε ομάδες
αυξημένου κινδύνου (ευπαθείς ομάδες).
2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων
ασφαλείας της παρ. 1 κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, παρακολουθείται από τον
Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει
ανατεθεί ανά περίπτωση το διδακτικό έργο του κάθε μαθήματος σύμφωνα με το
εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.
----------.----------

631. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. 7631/1042
της 25.6/21.8.2020 «Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής εργασίας, πέραν από
τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Λακωνίας για το β ' εξάμηνο του έτους 2020» (Β΄
3474)

----------.---------632. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52221 της 21/21.8.2020
«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)
Με την παρ. 3 του άρθρου τετάρτου της 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
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Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 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,
ορίστηκε ότι: «Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52221/21.8.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών 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), καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας».
----------.----------

633. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. οικ.32518/10263 της 10/21.8.2020
«Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας - μηχανισμού εκκαθάρισης
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φ.Κ.Α. που
εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ .Α)» (Β΄ 3484)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 9 του άρθρου 118, του ν. 4714/2020
«Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ)
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και
(ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες
διατάξεις» (Α΄148).
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» (Α΄ 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 υπό στοιχεία 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).
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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 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 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).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200), όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 17 του ν. 4052/ 2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (Α΄ 8), όπως ισχύει.
15. 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).
16. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.
17. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄
180), όπως ισχύει.
18. Την υπό στοιχεία 32122/1776.ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
19. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2020 του e-ΕΦΚΑ ούτε στον κρατικό
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας - μηχανισμού εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων του κλάδου υγείας
1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) δημιουργείται
ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας εκκαθαρίζονται και πληρώνονται
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
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(ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς τα φαρμακεία, λοιπούς
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά
κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και
λοιπού υλικού κ.λπ., εξαιρουμένων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του πρώην
Ο.Π.Α.Δ./ Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., και αφορούν την περίοδο από 1.1.2006 έως την ένταξη εκάστου
κλάδου υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ημερομηνία έναρξης της πλατφόρμας ορίζεται η 21η
Αυγούστου 2020.
Άρθρο 2
Διαδικασία υπαγωγής στην ηλεκτρονική υπηρεσία και δικαιολογητικά στοιχεία
1. Οι ιδιώτες - πάροχοι που επιθυμούν να υπαχθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία
«Μηχανισμός εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών υγείας» υποβάλλουν
ηλεκτρονικά αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr).
2. Η υπαγωγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία είναι προαιρετική, και προϋποθέτει, για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας, την παραίτηση των ιδιωτών-παρόχων από τις
αξιώσεις τόκων υπερημερίας και αποζημιώσεων για έξοδα είσπραξης με αντάλλαγμα
την άμεση τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων προς αυτούς οφειλών. Σε περίπτωση μη
υπαγωγής στην ηλεκτρονική υπηρεσία δεν θίγονται οι αξιώσεις των ιδιωτών
παρόχων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας και λοιπών εξόδων δυνάμει
της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ.
«3. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες - πάροχοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία
«Μηχανισμός εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών υγείας» και υποβάλουν αρχικά
αίτηση μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2020, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με
τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(taxisnet)».
Η παρ. 3 τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 1 της απ.
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Επικρατείας Αριθμ.
οικ.42574/Δ1.12685 της 19/20.10.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.
32518/10263/ 10.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας για τη Δημιουργία ηλεκτρονικής
πλατφόρμας - μηχανισμού εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του
κλάδου υγείας των τέως Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) (Β΄ 3484)»
(Β’ 4616). Με τη δε παρ. 2 ιδίου άνω άρθρου 1 ορίστηκε ότι: «2. Κατά τα λοιπά
ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 32518/10263/ 10.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας (Β΄ 3484).»
4. Η αίτηση υποβάλλεται σε διακριτό πεδίο της πλατφόρμας, ανά τ. Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης και περιλαμβάνει: τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντοςπαρόχου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία), τη διεύθυνση του, τον αριθμό λογαριασμού
IBAN, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), τηλέφωνο επικοινωνίας, τα
ποσά και τα στοιχεία των ήδη εκδοθέντων παραστατικών με επισήμανση (σε
προσφερόμενο από την πλατφόρμα πεδίο) για τα παραστατικά που τυχόν έχουν
εκχωρηθεί ως απαιτήσεις, καθώς και τα στοιχεία του/των τυχόν εκδοχέα/έων της
απαίτησης μετά των στοιχείων αυτού/ών (Επωνυμία Εκδοχέα, ΑΦΜ, Αριθμός και
191

ημ/νια σύμβασης εκχώρησης της απαίτησης). Τέλος, με ειδική επισημείωση όπως
ορίζεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο αιτών επιλέγει την κατηγορία παρόχου
υπηρεσιών υγείας που τον αφορά όπως αυτές ορίζονται από το νόμο για τον
καθορισμό των προβλεπομένων εκπτώσεων.
5. Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και διακριτά ανά τ. Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75) με την
οποία ο αιτών δηλώνει αρχικά ότι δεν έχει εκχωρήσει τις απαιτήσεις που
εμπεριέχονται στην αίτησή του, πλην εκείνων που έχει ο ίδιος επισημάνει.
6. Στην περίπτωση που επιθυμούν να ενταχθούν στο μηχανισμό ιδιώτες - πάροχοι
που έχουν ασκήσει αγωγές ή προσφυγές σε οποιοδήποτε Δικαστήριο κατά του πρώην
Φ.Κ.Α με αίτημα αναγνωριστικό ή καταψηφιστικό για τα ποσά που τους οφείλονται,
στην αίτηση που θα υποβάλλουν θα δηλώσουν ότι θα παραιτηθούν από το κάθε
δικόγραφο αγωγής ή προσφυγής εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της
υπεύθυνης δήλωσης. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να προσκομίσουν και
πιστοποιητικό παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα από την οικεία
γραμματεία του Δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η αγωγή - προσφυγή.
7. Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί οριστική ή τελεσίδικη ή αμετάκλητη
απόφαση κατά του πρώην Ταμείου, πλην όμως επιθυμούν να υπαχθούν στο
μηχανισμό, στην αίτηση που υποβάλλουν δηλώνουν ότι παραιτούνται από τη
διεκδίκηση τόκων και δικαστικής δαπάνης κατά του πρώην Ταμείου, αναφορικά με
τις συγκεκριμένες αγωγές - προσφυγές.
Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων πληρωμής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του eE.Φ.Κ.Α
1. Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α.
διενεργούν τους νόμιμους ελέγχους και διασταυρώσεις των στοιχείων και αναρτούν
στην πλατφόρμα τα τελικά εγκεκριμένα από την υπηρεσία ποσάν με βάση τα
οριζόμενα στο άρθρο 118, παρ. 9 του ν. 4714/2020 (Α΄148) απορρίπτοντας τα
υπόλοιπα.
2. Εν συνεχεία, ο ιδιώτης - πάροχος, αποδέχεται ή απορρίπτει κατά περίπτωση τα
ποσά που έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία. Στην περίπτωση αποδοχής του ποσού,
υποβάλλει τυποποιημένο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75)
με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη ρύθμιση για όλες τις
απαιτήσεις του που εμπεριέχονται στην αίτηση του και που δεν έχουν εκχωρηθεί και
ότι παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από τυχόν ένδικα μέσα και βοηθήματα που έχουν
ασκηθεί μέχρι και τον χρόνο υποβολής της αίτησης καθώς και από οποιαδήποτε άλλη
αξίωση η οποία πηγάζει από την ίδια αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της αξίωσης
για την καταβολή οποιουδήποτε είδους τόκων μέχρι και την εξόφληση της
απαίτησης.
3. Επίσης ο ιδιώτης – πάροχος εκδίδει και αναρτά στην ηλεκτρονική υπηρεσία τα
φορολογικά παραστατικά που απαιτούνται για την πληρωμή του συμφωνηθέντος
ποσού. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α. χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση του 90%
του ποσού που έχει προκύψει μετά την εφαρμογή των νόμιμων εκπτώσεων. Για την
εξόφληση του υπόλοιπου ποσού πραγματοποιείται πρόχειρος λογιστικός έλεγχος από
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τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί
νομίμως προκαταβολές, καταβάλλεται μόνο το εναπομείναν οφειλόμενο ποσό,
κατόπιν πρόχειρου λογιστικού ελέγχου.
4. Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ο ιδιώτης – πάροχος ενημερώνεται και για
την ολοκλήρωση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου από τις αρμόδιες οικονομικές
υπηρεσίες e- ΕΦΚΑ, και την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού της απαίτησης.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.-----------

634. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 22.8.2020 «Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς
εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά
τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161)
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, το
άρθρο 9Α, το άρθρο 16, την παρ. 4 του άρθρου 21, την παρ. 1 του άρθρου 22, τις παρ.
1 και 4 του άρθρου 25, το άρθρο 102 και την παρ. 1 του άρθρου 106 του
Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης μέτρων για την
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας
και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών
της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
ΜΕΡΟΣ Α
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο πρώτο
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Ενίσχυση στόλου λεωφορείων στην περιοχή παροχής συγκοινωνιακού έργου από
τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
1. Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη
δημοσίευση της παρούσας, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε.) δύναται να συνάπτει στην περιοχή αρμοδιότητάς του συμβάσεις: (α) παροχής
συγκοινωνιακού έργου, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016
(Α΄ 147), (β) μίσθωσης λεωφορείων και (γ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε
επαγγελματίες οδηγούς.
2. Οι συμβάσεις της παρ. 1 θεωρούνται ως πληρούσες την προϋπόθεση ύπαρξης
κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτη περίσταση της περ. (δ) του
άρθρου 269 του ν. 4412/2016 και συνάπτονται κατά παρέκκλιση των εθνικών
διατάξεων του ιδίου νόμου, με την επιφύλαξη του άρθρου 260, τηρουμένων πάντως
των διατάξεων ενωσιακής προέλευσης. Με την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση
καθορίζεται και η χρονική διάρκεια των σχετικών συμβάσεων.
Βλ. την υ.α 61672/2020 «Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου
στην περιοχή ευθύνης Ο.Α.Σ.Α. (Περιφέρεια Αττικής) από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.,
μέσω υπογραφής σύμβασης εκτέλεσης του καθοριζόμενου συγκοινωνιακού έργου
στον συγκοινωνιακό φορέα με την επωνυμία ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., με
δικαίωμα υπεκμίσθωσης μέρους του συγκοινωνιακού έργου στα ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε., Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.»
(Β’ 4454), κατωτ. αριθ. 802.
Άρθρο δεύτερο
Στελέχωση των αστικών συγκοινωνιών του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για την αντιμετώπιση
των αυξημένων αναγκών
1. Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, όπως αυτών που προκύπτουν από τα
μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
δύναται να γίνουν προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, για τις κάτωθι ειδικότητες: ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών, ΔΕ ή
ΤΕ Τεχνιτών πάσης φύσεως οχημάτων και συρμών από τις εταιρείες Οργανισμός
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. και Σταθερές
Συγκοινωνίες Α.Ε.. Οι προσλήψεις της παρούσας γίνονται με ευθύνη των οικείων
φορέων, βάσει της σειράς προτεραιότητας και των κριτηρίων του Ανωτάτου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διαδικασίες που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280).
2. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν
εισήγησης του οικείου φορέα και ύστερα από έγκριση του Α.Σ.Ε.Π., η οποία
διαβιβάζεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα παραλαβής της εισήγησης του
ενδιαφερόμενου φορέα, άλλως θεωρείται εγκριθείσα. Στην προκήρυξη
περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
α) ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που προσλαμβάνεται ανά κατηγορία και
ανά φορέα απασχόλησης,
β) τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά ανά κατηγορία προσωπικού.
Ειδικά για τους οδηγούς απαιτούνται η κατοχή άδειας οδήγησης της οικείας
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κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), κατά τα
οριζόμενα στο π.δ. 51/2012 (Α΄101), καθώς και τα προσόντα του άρθρου 21 του π.δ.
50/2001 (Α΄ 39),
γ) τα κριτήρια κατάταξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (Α΄28),
και
δ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από
την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του οικείου φορέα και του
Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψη αυτής, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και
ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, το όριο ηλικίας και την
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες
πανελλαδικής κυκλοφορίας για δέκα (10) ημέρες.
3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά, στον οικείο
φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης,
προσληπτέων και απορριπτέων μέσα σε έναν (1) μήνα από την πάροδο της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι προσωρινοί πίνακες δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα του φορέα και αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι
υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της
δημοσίευσής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ΄
ένσταση έλεγχο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την πάροδο της προθεσμίας
υποβολής των ενστάσεων, ενώ η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στον φορέα,
προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. Σε περίπτωση
άπρακτης παρόδου της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται ότι το
Α.Σ.Ε.Π. επικυρώνει ως οριστικό, τον προσωρινό πίνακα.
4. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα προσληπτέων,
διανύουν, πριν από την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου με τον οικείο φορέα, ειδική δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας ενός
(1) έτους, για την οποία συνάπτεται σύμβαση δοκιμαστικής υπηρεσίας με αποδοχές.
Κατά το διάστημα της ειδικής δοκιμαστικής υπηρεσίας, οι προσληπτέοι διαθέτουν
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για το προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας του
οικείου φορέα και παρακολουθούν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης ανά κατηγορία
ειδικότητας.
5. Μετά από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας της παρ. 4, διενεργείται
έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας του προσωπικού σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο ισχύον καταστατικό του οικείου φορέα.
6. Οι προσληφθέντες της παρ. 4 που κρίνονται επιτυχόντες της διαδικασίας ελέγχου
καταλληλότητας και επάρκειας προσλαμβάνονται από τους οικείους φορείς με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο τρίτο
Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
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Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από
τη δημοσίευση της παρούσας, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
(Ο.Α.Σ.Θ.) δύναται να συνάπτει συμβάσεις με αντικείμενο τη διασφάλιση της
επάρκειας του στόλου των λεωφορείων του, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς
και της συντήρησης αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147), όταν η προϋπολογισθείσα αξία εκάστης σύμβασης υπολείπεται
των τιθέμενων δια του άρθρου 235 του ιδίου νόμου ορίων, τηρουμένων πάντως των
διατάξεων ενωσιακής προέλευσης.
ΜΕΡΟΣ Β
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο τέταρτο
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών από την
πανδημία του κορωνοϊού
«1. Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και την
αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι ή η Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων μπορούν να προμηθεύονται μάσκες και
λοιπά είδη ατομικής προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 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 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), εφαρμόζεται αναλόγως.».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω, από τότε που ίσχυσε, από την παρ. 3 του
άρθρου 59 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), κατωτ. αριθ. 810.
2. Για την κάλυψη της δαπάνης της παρ. 1, οι δήμοι ή η Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας μπορούν να επιχορηγούνται από το ειδικό πρόγραμμα του άρθρου 71 του ν.
4509/2017 (Α΄ 221).
3. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και
Εσωτερικών, η ισχύς του δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα που δεν
μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021.
Άρθρο πέμπτο
Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων
(Προστίθενται παρ. 3 και 4 στο άρθρο 34 του ν. 4713/29-29.7.2020 (Α΄ 147), ανωτ.
αριθ. 568)
Άρθρο έκτο
Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
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1.
Αποδοχές
πάσης
φύσεως
χρηματοδοτήσεων,
επιχορηγήσεων,
συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων,
δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού,
καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα,
διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10)
ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης,
επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες
ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην
αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την
εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής
Επιτροπής.
2. (Καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), κατωτ.
αριθ. 810.)
ΜΕΡΟΣ Γ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο έβδομο
Ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και ευεργέτημα
μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό
όρους
1. Οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από
επιχειρήσεις με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρατίθενται στον
πίνακα του παρόντος, και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α΄
εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό άνω του 70% σε σχέση με τον κύκλο
εργασιών του α΄ εξαμήνου του έτους 2019, οι οποίες είχαν ανασταλεί δυνάμει της
περ. (α) της παρ. 1 και της περ. (α) της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με τον ν.
4684/2020 (Α΄ 86) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και
το άρθρο 40 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128), αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου
2020.
2. α) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. (α) της παρ. 1 του
άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α΄ 149) αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις με
ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο
κύκλο εργασιών κατά το α΄ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό 70% έως 85% σε
σχέση με τον κύκλο εργασιών του α΄ εξαμήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει
βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 16 Ιουλίου 2020
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν
αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Αξιόγραφα που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν
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σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση
της παρούσας και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα
εξοφληθούν έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από
τα αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου αναστέλλονται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020 η
έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
Με την παρ. 1 του άρθρου 297 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), κατωτ. αριθ. 854,
όπως η προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου 2020 παρατάθηκε και η παρ. αυτή
αναδιαμορφώθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α’ 227),
κατωτ. αριθ. 909, ορίστηκε ότι: «Η προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου 2020 για
την εξόφληση των αξιογράφων της περ. α’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της
από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε
με τον ν. 4722/2020 (Α’ 177), παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021. Μέχρι την
ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς
και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής
εκτέλεσης.»
β) Οι προθεσμίες της περ. (α) παρατείνονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2020 για
αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις με ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα του
παρόντος και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α΄ εξάμηνο
του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών
του α΄ εξαμήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής
από την πληρώτρια τράπεζα από τις 16 Ιουλίου 2020 έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα του παρόντος
εδαφίου αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020 η έκδοση διαταγής πληρωμής,
καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής
εκτέλεσης.
Με την παρ. 2 του άρθρου 297 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), κατωτ. αριθ. 854,
όπως η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2020 παρατάθηκε και η παρ. αυτή
αναδιαμορφώθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α’ 227),
κατωτ. αριθ. 909, ορίστηκε ότι: «Η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2020 για την
εξόφληση των αξιογράφων της περ. β’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον
ν. 4722/2020, παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021. Μέχρι την ημερομηνία της
παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης
φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.»
γ) Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. (α) της παρ. 1 του
άρθρου 40 του ν. 3259/2004 αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις με ΚΑΔ που
παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο
εργασιών κατά το α΄ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό άνω του 85% σε σχέση
με τον κύκλο εργασιών του α΄ εξαμήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει
βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα
από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν
αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Αξιόγραφα που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν
σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση
της παρούσας και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα
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εξοφληθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα
αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020 η
έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
Με την παρ. 3 του άρθρου 297 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), κατωτ. αριθ. 854,
όπως η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2020 παρατάθηκε και η παρ. αυτή
αναδιαμορφώθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α’ 227),
κατωτ. αριθ. 909, ορίστηκε ότι: «Η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2020 για την
εξόφληση των αξιογράφων της περ. γ’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον
ν. 4722/2020, παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021. Μέχρι την ημερομηνία της
παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης
φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης».
3. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας έως την 31η Οκτωβρίου 2020
για τους ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος των επιχειρήσεων που
εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α΄ εξάμηνο του έτους 2020 κατά
ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α΄ εξαμήνου του
έτους 2019, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Η παρούσα ισχύει
για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει
να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως
από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των
υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού
χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των
αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που
εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Η διαβίβαση και
γνωστοποίηση των αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δύναται να
πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών
ιδρυμάτων, μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της
εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των
πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως
τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για
αυτά η προβλεπόμενη στην παρούσα αναστολή των προθεσμιών. Για τον σκοπό
εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα
απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.
«3.α. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α΄ 149), αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρ. 3, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί
αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νοεμβρίου 2020, δεν
καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από
τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν
νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30 Απριλίου 2021. Για
τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής
πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων
αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται έως τις 30 Απριλίου 2021. Με απόφαση του
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Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνονται εκ νέου οι προθεσμίες της
παρούσας».
Στην παρ. 3.α.,
-που είχε προστεθεί με την παρ. 4 του άρθρου 297 του ν. 4738/2020 (Α’ 207),
κατωτ. αριθ. 854,
-και τροποποιηθεί και αναδιαμορφωθεί στο σύνολό της από την παρ. 6 του
άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), κατωτ. αριθ. 909,
-προστέθηκαν εδ. και η παρ. αυτή αναδιαμορφώθηκε εκ νέου ως άνω από την
παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 (Α’17), κατωτ. αριθ. 1104.
4. α) Η διαδικασία εφαρμογής, η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο
έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 πραγματοποιούνται με
μηχανογραφικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Ακολούθως, διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και τηρούν αρχεία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι με στοιχεία και πληροφορίες
των δικαιούχων.
β) Η διαβίβαση των στοιχείων της περ. (α) γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ μέσω
ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείων. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα η
ανωτέρω διαβίβαση γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

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

55.90.19

Άλλες δραστηριότητες καταλύματος

79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδίων

79.90

Δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

Άρθρο όγδοο
Έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας
(Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55) ανωτ. αριθ. 25).
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ΜΕΡΟΣ Δ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο ένατο
Παροχή στοιχείων στην Ελληνική Αστυνομία για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχων
για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
1. Για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19 και με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης του μέτρου του κατ΄ οίκον περιορισμού
των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των στενών επαφών αυτών, μέσω της
διενέργειας τακτικών και έκτακτων ελέγχων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας παρέχει προς την Ελληνική Αστυνομία, δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού, που προκύπτουν από τη
διαδικασία ιχνηλάτησης, και ειδικότερα: α) το ονοματεπώνυμο, β) το πατρώνυμο, γ)
το τηλέφωνο επικοινωνίας, δ) την ακριβή διεύθυνση κατοικίας (οδός - αριθμός δήμος - ταχυδρομικός κώδικας) και ε) τη διεύθυνση προσωρινού περιορισμού (αν δεν
είναι ίδια με τη διεύθυνση κατοικίας).
2. Κάθε πράξη διαβίβασης και επεξεργασίας της παρ. 1 διενεργείται βάσει των
άρθρων 24 και 26 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), τηρουμένων όλων των απαιτούμενων
μέτρων για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας,
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των
Δεδομένων και το άρθρο 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
Άρθρο δέκατο
Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την
κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) δύναται να προσλάβει
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατόπιν
έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού
Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280), για την κάλυψη της απρόβλεπτης και επείγουσας
ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και των
σχετικών, υγειονομικών και άλλων κινδύνων. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται
κατ΄ εφαρμογή του παρόντος δεν μπορεί να υπερβεί τα εκατόν ενενήντα δύο (192)
άτομα.
2. Το αντικείμενο της σύμβασης εργασίας του προσωπικού της παρ. 1 αφορά στην
ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των
ασθενών κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους, καθώς και τη
συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής.
Για τους σκοπούς ενίσχυσης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων το ανωτέρω προσωπικό δύναται να τοποθετείται και στα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) του
άρθρου 17 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27).
3. Η διαδικασία πρόσληψης του ως άνω προσωπικού, που πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα, η διάρκεια απασχόλησής του, που δεν μπορεί να υπερβεί κατ΄ ανώτατο
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όριο τους οκτώ (8) μήνες, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με το
πλαίσιο, τον τρόπο και τη διαδικασία εφαρμογής του παρόντος καθορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Εσωτερικών κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Εκδόθηκε η υ.α. 7036/2020 «Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή της παρ. 3 του αρ. 10 της από 22-08-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), απαιτούμενα προσόντα, διάρκεια
απασχόλησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (Β’ 4130), κατωτ. αριθ. 746.
Με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4737/2020 (Α’ 204), κατωτ. αριθ. 838,
ορίστηκε ότι: «Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης
προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου δέκατου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020
(Α΄ 177) παρατείνεται έως την 30ή.11.2020.»
Με την παρ. 4 του άρθρου 39 του ν.4760/2020 (Α’ 247), κατωτ. αριθ. 963,
ορίστηκε ότι: «Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης
προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου δέκατου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020
(Α΄ 177) και παρατάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου εικοστού εβδόμου του
ν. 4737/2020 (Α΄ 204), παρατείνεται έως τις 15.12.2020.»
----------.---------635. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.
51093 της 12/24.8.2020 «Έγκριση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
Μποδοσάκη και του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 3487)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 «Κύρωση
Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248), όπως αυτή προστέθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 1050/20.03.2020 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές
υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 - Α΄ 248)» (Β΄
942).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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5. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄
180).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄
181).
7. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2020/23 εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών.
8. Την από 07.04.2020 ηλεκτρονική επιστολή του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
9. Την περ. κα΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87) «Αρμοδιότητες
Οικονομικής Επιτροπής».
10. Το υπ΄ αρ. 132140/13.05.2020 έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
11. Την υπ΄ αρ. 329/08.04.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Θεσσαλονίκης.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) σε
συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133), εγκρίνουμε:
Τη σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Δήμου
Θεσσαλονίκης, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Η εν λόγω σύμβαση
αφορά τη δωρεά πενήντα (50) χειροκίνητων ψεκαστήρων πλάτης και δυο χιλιάδων
(2.000) φορμών μιας χρήσης, συνολικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα
ευρώ (7.550,00) €.
----------.----------

636. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 41499/1198 της
28.7/24.8.2020 «Τροποποίηση της καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
εργαζομένων Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ιωαννιτών για το έτος 2020» (Β΄
3496).
----------.----------
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637. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52297 της 24/24.8.2020
«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 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)
Η παρούσα απ., που είχε συμπληρωθεί,
-με την παρ. 2 του άρθρου 4 της 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),
-με την παρ. 2 του άρθρου 5 της 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,
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την 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, από την έναρξη ισχύος της ιδίας άνω απ. και δυνάμει
της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου αυτής. Με την δε παρ. 2 ιδίου άνω άρθρου
τέταρτου ορίστηκε ότι: «Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και την
15η Σεπτεμβρίου 2020.»
----------.----------
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638. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52333 της 24/24.8.2020
«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)
Με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 της 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 ορίστηκε ότι: «Η παρούσα
αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της, τις υπό στοιχεία: α.
Δ1α/ΓΠ.οικ.52333/24.8.2020 κοινή απόφαση 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 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)». Με την δε παρ. 2 ιδίου άνω άρθρου 7
ορίστηκε ότι: «Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και την 15η
Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ.».
Με την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου της 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,
ορίστηκε
ότι:
«Η
υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.52333/24.8.2020 (Β΄ 3503) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
εκάστοτε ισχύει δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας. Εντός του πεδίου
εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης, δεν εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1.»
----------.---------639. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1193 της
24/24.8.2020 «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104), σχετικά με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη
μισθωμάτων κατ΄ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3505)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 39, 40, 43Α, 67 και 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
6. Την υπ΄ αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
7. Την υπ΄ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ
2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 «Σύσταση της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 94).
9. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ2017 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 968), όπως ισχύει.
10. Την από 21/8/2020 εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
11. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων για
τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ΄ επιταγή
νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, προστέθηκε η παρ. 42 στο άρθρο
72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με την οποία ο εκμισθωτής,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο - νομική οντότητα, που δεν εισπράττει το σαράντα τοις
εκατό (40%) των μισθωμάτων λόγω των υποχρεωτικών μέτρων της μείωσης
μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του
κορονοϊού COVID-19, δεν υπόκειται για το μη εισπραττόμενο ποσό σε φόρο
εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης και δεν υποχρεούται στην αναγραφή
των ποσών αυτών κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος. Για
τo υπόλοιπο εξήντα τοις εκατό (60%) των μισθωμάτων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
των άρθρων 39 και 40 του ν. 4172/2013.
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, ορίζεται ότι για τους εκμισθωτές,
φυσικά πρόσωπα, που υπόκεινται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου,
εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%),
έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του
εξήντα τοις εκατό (60%) των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την
ως άνω μείωση, από οφειλές προς τη φορολογική αρχή με καταληκτική ημερομηνία
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καταβολής από 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις
τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση
κρατικών ενισχύσεων.
3. Το ποσό της έκπτωσης μειώνει οφειλές προς τη φορολογική αρχή με προθεσμία
καταβολής από την 31.7.2020 και μετά, με την ακόλουθη σειρά:
α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος
επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης, που προκύπτουν μετά από πράξη
διοικητικού προσδιορισμού η οποία εκδίδεται βάσει εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης,
β) του ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
γ) από Φ.Π.Α.,
δ) κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
4. Ο δικαιούχος της έκπτωσης, εκμισθωτής, προκειμένου να τυγχάνει των ευνοϊκών
ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλει με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος
(«Δήλωση COVID»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις των
αποφάσεων υπό στοιχεία Α. 1139/2020 και Α. 1154/2020».
Άρθρο 2
1. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), μετά την επεξεργασία των
υποβληθέντων στοιχείων, καθώς και των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφοριακά
συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για την πλήρωση των
προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 και εφόσον πληρούνται,
εκδίδει και αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. η οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου του ευεργετήματος,
εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) συνδεδεμένα με την κατά
περίπτωση εκπιπτόμενη βεβαιωμένη οφειλή.
2. Εφόσον λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης με την οποία μειώνεται
χρεωστικό ποσό φόρου για το οποίο έχει χορηγηθεί το ευεργέτημα της έκπτωσης,
προκύψει επιπλέον διαθέσιμο ποσό προς έκπτωση, αυτό μειώνει οφειλές με τη σειρά
της παρ. 3 του άρθρου 1.
Άρθρο 3
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 ισχύουν για εισοδήματα
που αποκτώνται από την 01.01.2020 και μετά.
----------.----------
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640. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1191 της 18/25.8.2020 «Καθορισμός των
απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας προσδιορισμού των
δικαιούχων του ευεργετήματος, των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)
των επιχειρήσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή
διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των περιπτώσεων α και β της παρ.
2 και της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4701/2020 “Πλαίσιο χορήγησης
μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες
διατάξεις” (Α΄ 128)» (Β΄ 3506)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 και ιδίως τις περ. α και β της παρ. 2 και της παρ. 4
του ν. 4701/2020 (Α΄ 128).
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α΄ 149), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
5. Την υπό στοιχεία 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.
6. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (2901 Β΄).
8. Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
3299).
9. Α. Την υπ΄ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
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΄ αρ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ΄ αρ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
καθώς και την υπ΄ αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
12. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 47 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128)« Πλαίσιο χορήγησης
μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.».
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13. Τις εισηγήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη
και του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, Αθανάσιου Πετραλιά,
αναφορικά με τους Κωδικούς Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 47 του
ν. 4701/2020 (Α΄ 128).
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
(ΚΑΔ), οι προϋποθέσεις και η διαδικασία, σύμφωνα με τις περ. α και β της παρ. 2 και
της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128), για την υπαγωγή αξιογράφων
οφειλόμενων α) από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και του τριτογενούς τομέα
επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από
την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, στο ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε
αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και
εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών
και β) από επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα στο ευεργέτημα της αναστολής των
προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις Υπαγωγής-Δικαιούχοι
1. Δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που
τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που
λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών αξιόγραφα επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία
πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου
2020, οφειλόμενα από α. Επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που κατά την 20η
Μαρτίου 2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας από τους αναφερόμενους
στο συνημμένο πίνακα Α, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ή
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας
δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Α, 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, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από
τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν
καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα
πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. β. Επιχειρήσεις του τριτογενούς
τομέα που κατά την 20η Μαρτίου 2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας
από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα Β, ο οποίος και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά
την 20/03/2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους
στο συνημμένο πίνακα Β, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 που έχει υποβληθεί έως 20-03-2020, είναι
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μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις
20/03/2020, και των οποίων:
i) για τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, ο κύκλος
εργασιών (κωδικός 312 της δήλωσης Φ.Π.Α.) των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και
Σεπτεμβρίου έτους 2019 αθροιστικά υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του
ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις
συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες
ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., οι οποίες έχουν υποβληθεί έως 30-06-2020.
ii) για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης
Φ.Π.Α., ο κύκλος εργασιών που δηλώνεται στην πλατφόρμα mybusisnessSupport
μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 υπερβαίνει αθροιστικά το
πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους όπως
προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και σε, περίπτωση που δεν έχει
υποβληθεί λόγω μη λήξης της σχετικής προθεσμίας υποβολής, από τα στοιχεία που
δηλώνονται στην πλατφόρμα mybusisnessSupport. Τα ανωτέρω στοιχεία που
συμπληρώνονται από την επιχείρηση επαληθεύονται από τις δηλώσεις εισοδήματος,
όταν αυτές υποβληθούν. Σε περίπτωση μη υποβολής των ως άνω δηλώσεων εντός της
κατά νόμο προβλεπόμενης προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται.
2. Εντάσσονται στη ρύθμιση της περ. α΄ της παρ. 4 του δεύτερου άρθρου της από
30.3.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με τον
ν. 4684/2020 (Α΄ 86), και η οποία προστέθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4690/2020 (Α΄
104), επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα που κατά την 20η Μαρτίου 2020 έχουν
ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα Β,
ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας
δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Β, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018,
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο Κ.Α.Δ. στις
20/03/2020, των οποίων ο κύκλος εργασιών μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και
Σεπτεμβρίου έτους 2019 υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) του
ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις i) και ii) της περ. Β΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης, συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά
1. Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή
ηλεκτρονική πλατφόρμα mybusisnessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιούχους ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών έως
14.09.2020.
2. 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 παρ. 1 και 2 δυνάμει των οποίων γίνεται η αίτηση
υπαγωγής στα ευεργετήματα του άρθρου 47 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128).
3. Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία πέραν των
συνεπειών της ψευδούς δήλωσης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων του άρθρου
1 της παρούσας.
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Άρθρο 4
Τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από την ΑΑΔΕ προς τα Πιστωτικά
Ιδρύματα για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2
1. Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των
προϋποθέσεων του άρθρου 2 της παρούσας πραγματοποιείται με μηχανογραφικό
τρόπο από την ΑΑΔΕ. Ακολούθως, διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά και εν γένει
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και τηρούν
αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι με τα
στοιχεία και πληροφορίες των δικαιούχων.
2. Η διαβίβαση των στοιχείων της παραγράφου 1 γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ
μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα
γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Α
Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του
τουριστικού κλάδου για τους οποίους θα ισχύσει η ωφέλεια στη περίπτωση που
αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή
τη λήξη τους.
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

49.39.3

Υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων μεταφορών επιβατών

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

55.90.19 Άλλες δραστηριότητες καταλύματος
79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδίων

79.90

Δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Β

Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του
τριτογενούς τομέα για τους οποίους θα ισχύσει η ωφέλεια στη περίπτωση που κατά το
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3ο τρίμηνο του έτους 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) έλαβαν άνω του 50% του ετήσιου
τζίρου τους.
Σε περίπτωση διψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
τετραψήφιων, πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση
τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων,
εξαψήφιων και οκταψήφιων.

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

46

Χονδρικό εμπόριο εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών, με εξαίρεση το Χονδρικό εμπόριο καπνού (ΚΑΔ 46.35),
Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΔ 46.46) και Χονδρικό
εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων
(ΚΑΔ 46.71)

47

Λιανικό εμπόριο εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών

49

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, με εξαίρεση τις
Μεταφορές μέσω αγωγών (ΚΑΔ 49.50)

50

Πλωτές μεταφορές

51

Αεροπορικές μεταφορές

52

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, με εξαίρεση τις
Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής
υπηρεσίας (ΚΑΔ 53.10) και τις Υπηρεσίες κατ οίκον παράδοσης
τροφίμων (delivery) (ΚΑΔ 53.20.12)

55

Καταλύματα

56

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες
γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ
56.29.20.01)

58

Εκδοτικές δραστηριότητες

59

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60

Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

68

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

70

Δραστηριότητες κεντρικών
συμβουλών διαχείρισης
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γραφείων

τηλεοπτικών

δραστηριότητες

παροχής

71

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές
δοκιμές και αναλύσεις

73

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

74

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

75

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

78

Δραστηριότητες απασχόλησης

79

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

81

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

82

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και
άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

90

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

91

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές
πολιτιστικές δραστηριότητες

92

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες τυχερών
παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.14) και τις
Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.21)

93

Αθλητικές δραστηριότητες
ψυχαγωγίας

94

Δραστηριότητες οργανώσεων, με εξαίρεση τις Δραστηριότητες
συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΚΑΔ 94.20) και τις Δραστηριότητες
πολιτικών οργανώσεων (ΚΑΔ 94.92)

95

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής
χρήσης

96

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

και

δραστηριότητες

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
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διασκέδασης

και

----------.---------641. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52543 της 25/25.8.2020 «Επιβολή του μέτρου
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» (Β΄ 3521)
Η παρούσα απ.,
-που είχε συμπληρωθεί με την παρ. 2 του άρθρου 8 της 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,
-με την παρ. 2 του άρθρου 8 της 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.
711,
-και με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60553 της 29/30.9.2020 «Παράταση της υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52543/ 25.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών “Επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)” (Β’ 3521), έως τις 31.10.2020» (Β’
4217),
-καταργήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 11 της 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 και από την έναρξη ισχύος αυτής).
----------.---------642. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ11/οικ. 32940/1376 της 14/26.8.2020 «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών,
με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β΄ 3538)
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Έχοντας υπόψη:
Α. τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 35 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης
οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 133).
2) Του ν. 4622/2019 « Επιτελικό Κράτος οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
3) 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 ),
όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
4) Του άρθρου 16 του ν. 1518/1985 (Α΄ 30), «Καταβολή της σύνταξης των
δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της
χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλλες
διατάξεις».
5) Του ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3604/2007 (Α΄ 189) «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου ν.
2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις και ισχύει.
6) Του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει και τις
εκδιδόμενες κατ' εξουσιοδότηση του σχετικές κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους.
7) Των άρθρων 47 και 48 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα», όπως ισχύει (Α΄ 134).
8) Του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α΄104).
9) Του ν. 4605 /2019 « Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016
σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών
που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση,
χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του
έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 52).
10) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
11) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις (Α΄ 137).
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12) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/58/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει (Α΄ 143).
13) Του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής ένταξης
και λοιπές διατάξεις».
14) Του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει
(Α΄ 114).
15) Του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α΄ 236).
16) Της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008, «Αναδιοργάνωση της δημοτικής
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύει (Α΄ 263).
17) Του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει (Α΄ 212).
18) Του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης» όπως ισχύει (Α΄ 42)
19) Του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως ισχύει.
20) Του άρθρου 41 του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», που αφορά σε «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοτικών
και κοινοτικών ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ.») (Α΄ 163), όπως ισχύει.
21) Του άρθρου 34, «Ρύθμιση θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης» του ν.
4704/2020 (Α΄ 133).
22) Του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 167).
23) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).
24) Του π.δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας
των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών
προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων» (Α΄ 141).
25) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
26) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
27) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
28) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.
29) Της υπ΄ αρ. 33168/Δ1.11369 / 25.7.2019 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου»
(Β' 3053).
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30) Της υπ΄ αρ. Υ44/5-8-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
3299).
31) Της υπ΄ αρ. Υ6/9/07/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας».
32) Της υπ' αρ. 118944 ΕΞ 2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄
3990).
33) Της υπ'αρ. 3981ΕΞ2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή
Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα
τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).
34) Της υπ΄ αρ. 41087/2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρότυπος Κανονισμός
Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» (Β΄ 4249 ).
35) Της υπ΄ αρ. 11828/293/2017 απόφασης, της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των
προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. από φορείς ιδιωτικού
δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β΄ 1157), όπως ισχύει.
36) Της υπ' αρ. Π1β/Γ.Π.οικ.116847/26.11.2002 (Β΄ 1519) απόφασης του Υπουργού
Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακών
σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 277
και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές
Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.
37) Της υπ΄ αρ. 71383/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Σύστημα
Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής
της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», έτους 2020 2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020» (Β΄ 2774).
38) Του Κωδικοποιημένου καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), που δημοσιεύθηκε αρχικά στο τ.Α.Ε. Ε.Π.Ε. 1241/1985.
39) Του εκάστοτε θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορά στην λειτουργία
Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας
και Παιδικών Σταθμών.
Β. 1) Την υπ΄ αρ. 30343/5335/24.07.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για
δέσμευση πίστωσης ύψους 30.000.000 ευρώ που καταχωρήθηκε με α/α 57353 στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 643Α46ΜΤΛΚ-ΥΡΧ)
2) Την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ.31293/1711/30-7-2020 Εισηγητική Έκθεση οικονομικών
επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
3) Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την επιλογή,
παρακολούθηση, εκτέλεση, έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
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υλοποίηση του προγράμματος, που αφορά στην παροχή σε πρόσωπα ωφελούμενα,
θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών/ νηπίων, σε αντίστοιχες δομές.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη,
για το έτος 2020, ύψους τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000), σε βάρος του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ειδικού
Φορέα Ε.Φ. 1033-202 ΑΛΕ 2310889001.
Άρθρο 1
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Υλοποιείται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών, για την παροχή
θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και ειδικότερα για
βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής
τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με σκοπό την εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής και την ενίσχυση της παιδικής προστασίας.
2. Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος,
ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
Α.Ε..
Οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης, εκτέλεσης του προγράμματος και διαχείρισης των
μεταβιβαζόμενων πόρων, καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση που
υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Εσωτερικών και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 του ν.
4704/2020 (Α΄ 133).
3. Ως ωφελούμενοι του προγράμματος ορίζονται, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις
του άρθρου 4 της παρούσας και λαμβάνουν οικονομική στήριξη για τις κατηγορίες
δομών του άρθρου 5.
4. Ως Δομές ορίζονται οι πάροχοι θέσεων φροντίδας και φύλαξης βρεφών και
νηπίων, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
5. Ως «Αξία τοποθέτησης» (voucher), ορίζεται το αντίτιμο ή μέρος του αντιτίμου, το
οποίο καταβάλλεται, για λογαριασμό των ωφελούμενων και κατόπιν σχετικής
εξουσιοδότησης τους προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στους Φορείς για παροχή υπηρεσιών
φροντίδας και φιλοξενίας τέκνων στη δομή/δομές τους, συμφώνως προς τα ανώτατα
όρια τιμών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας. Η «αξία τοποθέτησης»,
διατηρείται σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, υπό τις προϋποθέσεις
εγγραφής σε Δομή και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, για
το δηλωθέν διάστημα φοίτησης του τέκνου.
6. Ως «Εκτελών την Επεξεργασία», όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών
δεδομένων των υποκειμένων, βάσει του άρθρου 35 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133),
ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε.) για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Άρθρο 2
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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Το πρόγραμμα, ενισχύοντας ταυτόχρονα γονείς και παιδιά, στοχεύει: (α) στην
οικονομική στήριξη κατά το δυνατό περισσότερων οικογενειών, ώστε να
ανταποκριθούν στους απαιτητικούς ρόλους τους, της οικογενειακής μέριμνας και της
φροντίδας των παιδιών, σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις για την παιδική
προστασία, β)στην ενίσχυση της πρόσβασης των ωφελούμενων στην εργασία, μέσω
της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών/ νηπίων, «(γ)
στην οικονομική στήριξη των οικογενειών που δεν έχουν αιτηθεί ή και ενισχυθεί από
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής, προκειμένου να φιλοξενηθούν τα βρέφη και τα νήπια σε βρεφικούς,
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και οι οποίες εμπίπτουν στα εισοδηματικά
κριτήρια του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας», (δ) στην παροχή ποιοτικής
προσχολικής εκπαίδευσης στα παιδιά, ως επί μέρους εκδήλωση της κρατικής
μέριμνας για την προστασία της παιδικής ηλικίας.
Η περ. γ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. Α της παρ. 1 του άρθρου μόνου
της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Εσωτερικών - Επικράτειας Αριθμ. Δ11/οικ. 37914/1660 της 24.9/5.10.2020
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ11/οικ. 32940/1376/14-8-2020 κοινής
υπουργικής απόφας “Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας
υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά
προσχολικής ηλικίας” (Β’ 3538)» (Β’ 4330).
Άρθρο 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1. Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί, η παροχή στους ωφελούμενους, θέσεων
φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών και νηπίων, μέσω της αξίας τοποθέτησης η οποία
προσδιορίζεται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, η οποία θα καλύπτει το σύνολο, ή μέρος
της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε αντίστοιχες δομές, όπως περιγράφονται
στο άρθρο 5 της παρούσας.
Οι ωφελούμενες/οι επιλέγουν θέση σε Δομή ηλικιακής κατηγορίας, αντίστοιχης της
ηλικίας του/των τέκνου/ τέκνων τους. Η διαδικασία τοποθέτησης ωφελουμένων σε
δομή, περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας.
Ειδικότερα, η «αξία τοποθέτησης» καλύπτει μέρος, ή το σύνολο της δαπάνης για:
α) Την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών
και νηπίων από 2,5 ετών, έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική
εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε
Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς αντίστοιχα.
β) Την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών βρεφικής και προσχολικής
ηλικίας από 8 μηνών, έως την ηλικία εγγραφής τους, στην υποχρεωτική εκπαίδευση,
όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε βρεφονηπιακούς
σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας.
Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό
πλαίσιο.
2. Η «αξία τοποθέτησης», καλύπτει μέρος, ή το σύνολο (εφόσον είναι εντός των
ορίων του άρθρου 6 της παρούσας, της αξίας των υπηρεσιών, που οι δομές των
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ανωτέρω σημείων είναι υποχρεωμένες να παρέχουν, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο
που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους.
3. Εφόσον ο φορέας/δομή έχει αδειοδοτηθεί για παροχή σίτισης υποχρεούται να
παρέχει, τουλάχιστον ένα γεύμα.
4. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο πρόσκλησης που αντιστοιχεί
σε ένα σχολικό έτος μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου
2020 έως την 31η Ιουλίου 2021, όση και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της αξίας
τοποθέτησης για τους ωφελούμενους που θα επιλεγούν.
Άρθρο 4
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Ωφελούμενοι είναι:
- Μητέρες βρεφών και νηπίων
- Μητέρες νηπίων με Αναπηρία.
- Άτομα τα οποία έχουν και ασκούν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών
2. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι
προϋποθέσεις και να είναι
α) υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς
και των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού), ή
β) «μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν
έχουν αιτηθεί ή και ενισχυθεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».
γ) ωφελούμενοι σύμφωνα με τα στοιχεία α), β), οι οποίοι διαμένουν σε δήμους,
στους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η δίχρονη εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο
34, παρ. 4. «Ρύθμιση θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης» του ν. 4704/2020,
με το οποίο, ανεστάλη κατ' εξαίρεση μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους 20212022, η έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για
τους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης Αττικής και
Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης.
Η περ. β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. Β της παρ. 1 του άρθρου
μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Εσωτερικών - Επικράτειας Αριθμ. Δ11/οικ. 37914/1660 της 24.9/5.10.2020
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ11/οικ. 32940/1376/14-8-2020 κοινής
υπουργικής απόφας “Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας
υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά
προσχολικής ηλικίας” (Β’ 3538)» (Β’ 4330).
3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο/η αιτών/ούσα επιθυμεί το τέκνο του/της, που
πάσχει από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, να τοποθετηθεί
σε δομή Βρεφικού ή Παιδικού Σταθμού (Α1 ή Α2, άρθρο 5 της παρούσας), ισχύουν
τα ίδια κριτήρια συμμετοχής της αντίστοιχης κατηγορίας - θέσης Α1 ή Α2, όσον
αφορά την εργασιακή κατάσταση και το οικογενειακό εισόδημα και απαιτείται,
αφενός η προσκόμιση έγγραφης υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του
Φορέα, περί αποδοχής του παιδιού και αφετέρου η γνωμάτευση ιατρού, ότι αυτό
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μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης στο πλαίσιο
λειτουργίας του βρεφικού, βρεφονηπιακού ή και παιδικού σταθμού.
Άρθρο 5
ΔΟΜΕΣ -ΘΕΣΕΙΣ -ΦΟΡΕΙΣ
1. Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και νηπίων
Αμεα, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι:
- Βρεφικοί Σταθμοί
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
- Παιδικοί Σταθμοί
Για τις ανάγκες της παρούσας, οι δομές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες
θέσεων:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Α: Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί
Κατηγορία θέσης Α1: Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
Κατηγορία θέσης Α2: Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Β: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
Κατηγορία θέσης Β1: Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών.
Κατηγορία θέσης Β2: Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση.
Τα ανωτέρω όρια ηλικίας όλων των κατηγοριών δομών, θα εναρμονίζονται με το
εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Όλες οι κατηγορίες των δομών παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις εγκαταστάσεις
τους και δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που δεν περιγράφονται από το θεσμικό
πλαίσιο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.
Στην περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω δεν τηρούνται από τη Δομή, τότε
διακόπτεται η ενεργοποίηση όλων των αξιών τοποθέτησης, πραγματοποιείται άρση
της χρηματοδότησης της έως τη λήξη της περιόδου και ανακτώνται ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα ποσά που έχουν δοθεί έως το χρονικό σημείο άρσης της
χρηματοδότησης.
2. Οι Δομές της παρ. 1 δύνανται να είναι ή να ανήκουν στους παρακάτω φορείς:
- Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών
- Επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του
άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα ή Ενώσεις ή Συμπράξεις αυτών.
- Άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που νομίμως έχουν τη
δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.
Άρθρο 6
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. Το ποσό που καταβάλλεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για κάθε κατηγορία
δομής/Θέσης από (Α1 έως Β2), ανέρχεται στο ποσό των 180 ευρώ μηνιαίως και με
μέγιστη διάρκεια τους έντεκα (11) μήνες, και όχι πέραν της 31/7/2021, ανεξαρτήτως
κατηγορίας δομής. Δίνεται ως οικονομική στήριξη των ωφελούμενων και θα
καλύπτει το σύνολο, ή μέρος της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανόμενης της σίτισης του βρέφους, ή του νήπιου.
2. «Σε περίπτωση κατά την οποία, ο/η ωφελούμενος/η λάβει “αξία τοποθέτησης”,
την οποία δεν ενεργοποίησε, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία
δομής, στην οποία ανήκει ηλικιακά το παιδί, μπορεί να την ενεργοποιήσει για πρώτη
φορά, σε άλλη δομή και κατηγορία, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, καθ’ όλη τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κατά την 1η ημέρα του μήνα ή την 1η εργάσιμη του
μήνα, εκτός των δύο (2) τελευταίων μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2021».
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου μόνου
της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Εσωτερικών - Επικράτειας Αριθμ. Δ11/οικ. 37914/1660 της 24.9/5.10.2020
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ11/οικ. 32940/1376/14-8-2020 κοινής
υπουργικής απόφας “Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας
υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά
προσχολικής ηλικίας” (Β’ 3538)» (Β’ 4330).
Άρθρο 7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1. Για την επιλογή των ωφελούμενων εκδίδεται Πρόσκληση/σεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., βάσει της/των οποίας/ων καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Στην κάθε
Πρόσκληση περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο τα κατωτέρω:
- οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση, ανά
κριτήριο των δυνητικών ωφελούμενων
- η αίτηση συμμετοχής και κατάλογος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - η
προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών
- η διαδικασία αξιολόγησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων - ο τρόπος
ρύθμισης των περιπτώσεων ισοβαθμιών, και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κριθεί
αναγκαία.
2. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε., από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που
περιγράφονται στην οικεία Πρόσκληση. Η υποβολή των αιτήσεων και των
αντίστοιχων δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με χρήση της «ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική
υποβολή αιτήσεων», με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείων pdf. H είσοδος στην
ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποκλειστικά του/της αιτούντος/
αιτούσας. Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής
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αίτησης, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των
απαιτούμενων στοιχείων, προκειμένου να ελεγχθεί η πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής ή / και να καταταγούν οι υποβληθείσες αιτήσεις κατά τη σειρά
μοριοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας, θα περιγραφούν στην οικεία πρόσκληση.
3. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. διασυνδέεται με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ
για την αξιοποίηση των κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών και την άντληση
στοιχείων και απαιτούμενων δικαιολογητικών των αιτούντων ενδεικτικά από τα
πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του Μητρώου Πολιτών, ΕΡΓΑΝΗ, της
Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ κλπ., τηρώντας τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
«Άρθρο 8
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν:
α. Στο οικογενειακό εισόδημα:
Λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο (2) μερών/συζύγων,
καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν
ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που θα
λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη στο πρόγραμμα του/της αιτούντος/ούσας, θα
προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό
Σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα
που αποκτήθηκαν από 01.01.2019 έως 31.12.2019).
Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα αναλύεται ως εξής:
- Έως τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο
(2) παιδιά.
- Έως τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως
τρία (3) παιδιά.
- Έως σαράντα δύο χιλιάδες (42.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν τέσσερα
(4) παιδιά και
- Έως σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν από
πέντε (5) και άνω.
Ο αριθμός των παιδιών που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο για τον
υπολογισμό του εισοδήματος, περιλαμβάνει: α) τέκνα μέχρι 18 ετών, β) τέκνα έως 24
ετών, σε περίπτωση που σπουδάζουν και γ) άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας.
β. Στην οικογενειακή κατάσταση.
γ. Στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση.
2. Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., διεξάγεται
από Επιτροπές και πραγματοποιείται βάσει του συστήματος μοριοδότησης, μέχρι
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος, όπως αυτό προσδιορίζεται
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ.
3. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στον καθορισμό των απαραίτητων
δικαιολογητικών, που πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσα στην εφαρμογή από
τους ενδιαφερόμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών
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και στη βαθμολόγηση και κατάταξη των ενδιαφερόμενων, βάσει του συστήματος
μοριοδότησης.
4. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων και δικαιολογητικών
των ενδιαφερομένων, όπως αυτά θα εξειδικευθούν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση που σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 1α του
παρόντος άρθρου δεν έχει εκδοθεί η Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, είναι
δυνατή η άντληση των σχετικών στοιχείων μέσω της Α.Α.Δ.Ε. για όλους/ες της/της
ωφελούμενους/ες που έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση και έχουν αιτηθεί τη
γρήγορη εκκαθάρισή της λόγω συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Η μη υποβολή
δήλωσης συνιστά λόγο απόρριψης από το πρόγραμμα.
5. Κριτήρια επιλογής και σύστημα μοριοδότησης. Εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις συμμετοχής, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια
μοριοδότησης:
α) Για το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα τα μόρια που θα δοθούν
υπολογίζονται βάσει του τύπου:
ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ = 90 - (Ε-Π)/500
Όπου: Ε είναι το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και των δύο
συζύγων/μερών (όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Γ2 ΕΚΚ.ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛ.)
και Π είναι το ποσό των 500 € για κάθε παιδί, που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια του
άρθρου 5 της παρούσας (έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης).
Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η
μοριοδότηση είναι μηδενική. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι
υπερβαίνουν τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν βαθμολογούνται σε κανένα
κριτήριο και απορρίπτονται.
Αντί «συζύγων», ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει
Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 3719/2008 ή του
ν. 4356/2015. Η μοριοδότηση των ανωτέρω κριτηρίων παρουσιάζεται αναλυτικά και
στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

1. Ετήσιο δηλωθέν
οικογενειακό εισόδημα

(Ε-Π)
90 - ——
500
Αιτούντες που
- ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με
ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω,
και
- έχουν τέκνα που ανήκουν στην
ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό
αναπηρίας 35% και άνω
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50

2. Οικογενειακή

Αιτούντες,
οικογένειες

κατάσταση

μονογονεϊκές
40

- Αιτούνες, τρίτεκνοι - πολύτεκνοι,
Αιτούντες που
- έχουν σύζυγο ΑμεΑ με ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω.
- έχουν άνεργο σύζυγο με δελτίο
ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο με το οποίο επιβεβαιώνεται
η κατάσταση ανεργίας.

30

6. Βάσει των παραπάνω η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:
- Επεξεργασία στοιχείων των αιτήσεων με πληροφοριακό σύστημα, διασταύρωση
και έλεγχο των σχετικών στοιχείων και δικαιολογητικών. Οι έλεγχοι και οι
διασταυρώσεις, όπου είναι δυνατόν, γίνονται με χρήση των διεπαφών που παρέχονται
από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Βαθμολόγηση των ενδιαφερομένων ατόμων, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 5 και
κατάταξή τους με σειρά προτεραιότητας.
- Δημιουργία προσωρινών πινάκων στους οποίους θα περιέχονται τα επιλεγέντα
άτομα με βάση την μοριοδότησή της και κατά σειρά προτεραιότητας και μέχρι
εξάντλησης του προϋπολογισμού του προγράμματος.
- Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. - Εξέταση τυχόν ενστάσεων που έχουν
υποβληθεί ηλεκτρονικά και σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην
πρόσκληση. - Οριστικοποίηση και ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων.
7. Οι αιτούντες/σες θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση αυτών, με μόνη την ανάρτηση
των σχετικών πινάκων εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
8. Μετά την επιλογή, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. χορηγεί σε κάθε ωφελούμενο την «Αξία
τοποθέτησης», η οποία είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται, ούτε
πωλείται. Η παραβίαση των προαναφερομένων, οδηγεί στην ακύρωση της αξίας
τοποθέτησης».
Το άρθρο 8 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. Δ της παρ. 1 του άρθρου
μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Εσωτερικών - Επικράτειας Αριθμ. Δ11/οικ. 37914/1660 της 24.9/5.10.2020
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ11/οικ. 32940/1376/14-8-2020 κοινής
υπουργικής απόφας “Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας
υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά
προσχολικής ηλικίας” (Β’ 3538)» (Β’ 4330).
Άρθρο 9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1. Ενέργειες ωφελουμένων:
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α. Αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης», οι ωφελούμενοι/ες απευθύνονται σε
οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους, για την εγγραφή του τέκνου τους.
«β. Η εγγραφή γίνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, μεταξύ
ωφελουμένου/ης με τη Δομή / Φορέα στην οποία προσδιορίζονται ιδίως οι
προσφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες ξεκινούν την 1η του μήνα ή την 1η εργάσιμη
του μήνα, εφόσον η σύμβαση υπογράφηκε μέχρι και την ημερομηνία αυτή. Κατ’
εξαίρεση για το μήνα Οκτώβριο 2020 και λόγω της καθυστέρησης ολοκλήρωσης των
διαδικασιών του προγράμματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες θεωρείται ότι ξεκινούν
από την 1η του μήνα τούτου, εφόσον η σύμβαση υπογραφεί εντός αυτού και υπό τον
όρο τήρησης των ειδικότερα προβλεπομένων στην πρόσκληση του προγράμματος και
στο άρθρο 11 της παρούσας. Στη σύμβαση επίσης προσδιορίζονται:
- Το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών.
- Οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων.
- Οι υποχρεώσεις της Δομής, και ιδίως (i) για μη είσπραξη οποιασδήποτε πρόσθετης
χρηματικής αμοιβής από τα ωφελούμενα άτομα, για τις υπηρεσίες που οι Δομές είναι
υποχρεωμένες να παρέχουν και τις οποίες καλύπτει η «αξία τοποθέτησης»,
συμφώνως προς τα άρθρα 3 και 6 της παρούσας και την Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και (ii) για την μη μετατροπή συστατικών
στοιχείων των υπηρεσιών τους (ενδεικτικά αναφέρονται όροι όπως η χρονική
διάρκεια λειτουργίας, το ωράριο λειτουργίας εβδομαδιαίως και ημερησίως)».
Το σημείο β΄,
-που είχε τροποποιηθεί με την περ. Ε της παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Εσωτερικών Επικράτειας Αριθμ. Δ11/οικ. 37914/1660 της 24.9/5.10.2020 «Τροποποίηση της
υπό στοιχεία Δ11/οικ. 32940/1376/14-8-2020 κοινής υπουργικής απόφας
“Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του
προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής
ηλικίας” (Β’ 3538)» (Β’ 4330),
-τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως άνω από το άρθρο μόνο της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Εσωτερικών Επικράτειας Αριθμ. Δ11/οικ. 45036/1973 της 3/10.11.2020 «Τροποποίηση της
υπό στοιχεία Δ11/οικ. 32940/ 1376/14.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
“Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του
προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής
ηλικίας” (Β΄ 3538), όπως ισχύει» (Β’ 4948).
γ. Ο/η ωφελούμενος/η υπογράφει το τυποποιημένο έντυπο, με το οποίο παρέχει
στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς τη Δομή για
λογαριασμό του/της.
2. Ενέργειες Δομών/Φορέων:
α. Με την ολοκλήρωση των εγγραφών και εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται
στην/στις πρόσκληση/εις, οι Δομές ή οι Φορείς, στους οποίους αυτές ανήκουν,
αποκτούν πρόσβαση και υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή «Κατάσταση
ωφελούμενων παιδιών ανά φορέα/δομή» της ΕΕΤΑΑ, τα ακόλουθα έγγραφα:
- σύμβαση της παρ. 1β με κάθε ωφελούμενο/η,
- εξουσιοδότηση της παρ. 1γ,
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- κατάσταση ωφελούμενων ανά δομή /κατηγορία
- Υπεύθυνη Δήλωση του/των νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων περί αποδοχής των όρων
του προγράμματος και δήλωσης αριθμού λογαριασμού Τραπέζης, στον οποίο θα
γίνονται οι πληρωμές,
- τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα που αφορούν ιδίως στην άδεια ίδρυσης, νόμιμης
λειτουργίας και εκπροσώπησης της Δομής, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
και τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
β. Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής αλλά και των παραστατικών
πληρωμής τους, οι Φορείς/ Δομές ενημερώνονται από το δικαιούχο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
με το «Έντυπο Διοικητικού Ελέγχου» (ΕΔΕ), για τυχόν ελλείψεις των σχετικών
δικαιολογητικών.
Άρθρο 10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ / ΔΟΜΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1. Υποχρεώσεις Φορέων/Δομών κατά τη διαδικασία εγγραφής:
α. Να συνάψουν/υπογράψουν την τυποποιημένη σύμβαση με τον/την
ωφελούμενο/η, την οποία θα εκτυπώσουν μέσω της ειδικής εφαρμογής της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. καθώς και να λάβουν την υπογραφή του/της ωφελούμενου/ης στο
τυποποιημένο έντυπο, με το οποίο παρέχεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση
να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα/ Δομή για λογαριασμό της.
β. Να καταχωρήσουν τα στοιχεία των ωφελούμενων στην ειδική ηλεκτρονική
εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α., προκειμένου να δημιουργηθεί η κατάσταση των
ωφελούμενων ανά δομή/κατηγορία.
γ. Να υποβάλουν με την ολοκλήρωση των εγγραφών και το αργότερο μέχρι το τέλος
του επόμενου μήνα από το μήνα εγγραφής ηλεκτρονικά, ως επισυναπτόμενα έγγραφα
στην ειδική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α., όλα τα ανωτέρω έγγραφα.
2. Υποχρεώσεις Φορέων/Δομών κατά την υλοποίηση:
α. Να δημιουργούν, μέσω της εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α., τα απαιτούμενα Μηνιαία
Δελτία Παρακολούθησης, τα οποία αφού υπογραφούν από τις ωφελούμενες και τους
αρμόδιους των Φορέων/Δομών, να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά (pdf) στην
Ε.Ε.Τ.Α.Α., προκειμένου να πιστοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο και να θεμελιωθεί η
δαπάνη.
β. Να συντάσσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., σε μηνιαία
βάση, μέσω της εφαρμογής, τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών, ψηφιακά
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο, για τη θεμελίωση της δαπάνης σύμφωνα
με το Άρθρο 10 της παρούσας, το αργότερο μέχρι την 5η ημέρα κάθε μήνα που
αφορά στις πληρωμές του προηγούμενου μήνα.
γ. Να παρέχουν στοιχεία για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όποτε τους
ζητηθεί, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α., καθώς και να αποδέχονται
τους προβλεπόμενους ελέγχους και επιτόπιες επαληθεύσεις που θα διενεργούνται από
την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και από τα αρμόδια όργανα, που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία.
δ. Να τηρούν στο αρχείο τους πλήρη φάκελο του Προγράμματος με όλα τα
αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά της υλοποίησης του, τον οποίο οφείλουν να
έχουν διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου.
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3. Υποχρεώσεις ωφελουμένων
α. Να συνάψουν /υπογράψουν τυποποιημένη σύμβαση με το Φορέα/ Δομή καθώς
και να υπογράψουν το τυποποιημένο έντυπο με το οποίο παρέχεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα/ Δομή για λογαριασμό
τους. β. Στο τέλος κάθε μήνα, να συμπληρώνουν και να υπογράφουν το μηνιαίο
δελτίο παρουσίας, βάσει του οποίου βεβαιώνεται η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας
και φιλοξενίας του τέκνου τους από τη Δομή, κατά το μήνα αυτό.
Άρθρο 11
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΕΩΝ
1. Επιλέξιμες δαπάνες:
Ως επιλέξιμες δαπάνες στις οποίες αναφέρεται η παρούσα απόφαση, ορίζονται οι
πληρωμές της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για λογαριασμό του/της ωφελούμενου/ης προς τους
φορείς, οι οποίες δικαιολογούνται από εξοφλημένα παραστατικά που αντιστοιχούν
στο φυσικό αντικείμενο της παρ. 6
2. Οι δαπάνες καθίστανται επιλέξιμες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης της ωφελούμενης με το Φορέα/ Δομή.
3. Δικαιολογητικά δαπανών:
Για την αποδοχή της επιλεξιμότητας των δαπανών απαιτούνται νόμιμα
παραστατικά, τα οποία εκδίδουν οι Δομές προς τον/την ωφελούμενο/η σε μηνιαία
βάση, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο.
4. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τηρεί ειδικό ηλεκτρονικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά
έγγραφα και παραστατικά σχετικά με τις πληρωμές για κάθε Δομή. Οι ανωτέρω
πληρωμές καταχωρούνται σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
υποχρεούται να τηρήσει τα εν λόγω αρχεία για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από
τη σχετική νομοθεσία.
5. Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης αναγράφεται ο τίτλος του
προγράμματος.
6. Το φυσικό αντικείμενο εκφράζεται σε ανθρωπομήνες φύλαξης τέκνων. Η
πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. γίνεται με βάση τα
μηνιαία δελτία παρακολούθησης της παρ. 2.α του άρθρου 10, τα οποία φέρουν την
πρωτότυπη υπογραφή των ωφελούμενων. Τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης
αποστέλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από
το μήνα αναφοράς. Σε άλλη περίπτωση ο φορέας δεν θα μπορεί να αιτηθεί πληρωμή
για το συγκεκριμένο μήνα.
7. Η πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. γίνεται με
βάση τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών της παρ.2.β. του άρθρου 10 ,
τις οποίες υποβάλλουν οι Φορείς το αργότερο μέχρι την 5η ημέρα κάθε μήνα (ή την
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση αργίας) και αφορούν στον
προηγούμενο μήνα. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών που υποβάλλονται
μετά την 5η του μήνα εξετάζονται τον επόμενο μήνα.
8. Για τη διενέργεια των πληρωμών οι Φορείς υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε
ανά Δομή, Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών. Η Συγκεντρωτική Κατάσταση
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Παραστατικών αναγράφει τα πλήρη φορολογικά στοιχεία ταυτότητας του
Φορέα/Δομής και την περίοδο αναφοράς, και περιλαμβάνει σε μορφή πίνακα κατ'
ελάχιστον τα: α) α/α παραστατικού (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που έχει εκδώσει
ο φορέας προς τους/τις ωφελούμενους/ες), β) ημερομηνία έκδοσης, γ)
ονοματεπώνυμο ωφελούμενου/ης, και δ) το ποσό της περιόδου αναφοράς.
9. Όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου αποστέλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε ηλεκτρονική μορφή και ψηφιακά
υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην/ στις Πρόσκληση/Προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
10. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με βάση τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών
και τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης, επιβεβαιώνει τη συμφωνία του φυσικού
και του οικονομικού αντικειμένου και πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό κάθε
φορέα.
11. Η πίστωση του λογαριασμού πραγματοποιείται εντός δεκαπενθημέρου από την
υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, με την προϋπόθεση να έχει πιστωθεί στο
λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α., που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, το αντίστοιχο
ποσό από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και είναι δυνατό να αφορά στο σύνολο των δομών ενός φορέα.
12. Κατ' εξαίρεση, οι πληρωμές της πρώτης και της δεύτερης δόσης καταβάλλονται
με την ολοκλήρωση των διαδικασιών χρηματοδότησης προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ
13. Σε περίπτωση διακοπής της παρεχόμενης υπηρεσίας για λόγο που δεν οφείλεται
σε υπαιτιότητα της Δομής, αποδίδεται στο Φορέα/ Δομή το αντίτιμο του τρέχοντος
μηνός.
14. Ωφελούμενος/η που λάβει «αξία τοποθέτησης» και δεν θα μπορέσει να την
ενεργοποιήσει, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής που ανήκει
ηλικιακά το παιδί, μπορεί να το ενεργοποιήσει για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία
θέσης της ίδιας κατηγορίας δομής (από Α1, Β1 σε Α2, Β2 αντίστοιχα), αντίστοιχη
προς την εν τω μεταξύ σημειωθείσα μεταβολή της ηλικίας του παιδιού, καθ' όλη τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς κατά την 1η ημέρα του μήνα, ή την 1η εργάσιμη του
μήνα, εκτός των δύο (2) τελευταίων μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2021. Αντιστοίχως
αναπροσαρμόζεται και η αξία του αντιτίμου.
Άρθρο 12
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Η χρηματοδότηση του προγράμματος αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη
και προέρχεται από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Η χρηματοδότηση διενεργείται προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με πίστωση του
λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος για το πρόγραμμα αυτό, με την
έκδοση χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Διεύθυνση . Οι αναγκαίες
πιστώσεις μεταβιβάζονται εντός του πρώτου τριμήνου εφαρμογής του προγράμματος.
3. Για την κάλυψη των διαχειριστικών δαπανών του προγράμματος, ορίζεται
ποσοστό 1% επί προϋπολογισμού του Προγράμματος και αποδίδεται στην
Ε.Ε.Τ.Α.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη, ότι παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και

229

καλύπτει μέρος της διαχειριστικής δαπάνης του προγράμματος, ως φορέας
διαχείρισης του.
Άρθρο 13
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσας, καθώς και οιαδήποτε άλλη
Επιτροπή κριθεί σκόπιμο να συσταθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος
από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της.
Συγκεκριμένα, θα συσταθούν/συγκροτηθούν τουλάχιστον: α) Επιτροπή Επιλογής
Ωφελούμενων, και β) Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. Οι ανωτέρω Επιτροπές
αποτελούνται από υπαλλήλους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Το Έργο των Επιτροπών αυτών
εξειδικεύεται στις Αποφάσεις σύστασης/συγκρότησής τους και στις εκάστοτε
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Άρθρο 14
ΔΙΑΚΟΠΗ - ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Οι περιπτώσεις διακοπής ή μη χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε κατόπιν
δηλώσεως του/της ωφελούμενου/ης, είτε εφόσον συντρέχουν λόγοι διακοπής,
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας της
Δομής, εξετάζονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και εξειδικεύονται περαιτέρω στην/στις
πρόσκληση/προσκλήσεις προς τα ωφελούμενα άτομα.
2. Η «αξία τοποθέτησης» διατηρεί την ισχύ
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (από
και έως 31.7.2021). Κάθε αλλαγή σε Δομή /
την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα, ή την
μήνα.

της σε περίπτωση αλλαγής της Δομής
την εγγραφή του/της ωφελούμενου/ης
Φορέα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί
πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου

Άρθρο 15
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή των
ενεργειών της παρούσας, τα αρμόδια όργανα, συμφώνως προς το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
α) Την τήρηση των εφαρμοζόμενων εθνικών διατάξεων.
β) Την εφαρμογή των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ορθότητα και
κανονικότητα των δαπανών και των εγγράφων που τις δικαιολογούν, σύμφωνα με το
δημόσιο λογιστικό σύστημα.
γ) Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων.
δ) Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση
σχετικής παράβασης.
ε) Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
2. Επίπεδο - είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα. Προς τις Δομές:
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α) Διοικητικός έλεγχος ο οποίος διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
β) Επιτόπιος έλεγχος ο οποίος διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
δειγματοληπτικά.
Ο επιτόπιος έλεγχος δύναται να διενεργείται σε οποιαδήποτε Φορέα/Δομή φιλοξενεί
τέκνα ωφελούμενου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
γ) Έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα.
3. Διαδρομή του Ελέγχου
Ο σκοπός των ελέγχων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ συνίσταται στην πιστοποίηση της
παράδοσης των υπηρεσιών των Δομών προς τους ωφελούμενους, στην αντιστοίχιση
τούτων προς την καλυπτόμενη αξία τοποθέτησης καθώς και στην πιστοποίηση
τήρησης του συνόλου των εγγράφων που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 της
παρούσας. Για το πρόγραμμα απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους
λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής
ελέγχου.
Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που δηλώνονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από
την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Οι λογιστικές καταχωρήσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές
πληροφορίες για τις πληρωμές που πραγματοποίησε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Προς τούτο,
πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της
δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και
μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά , τα
οποία θα επισυνάπτονται.
β) Η ύπαρξη κατά περίπτωση των εκθέσεων σχετικά με τις επαληθεύσεις και τους
ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.
4. Ανάκτηση /συμψηφισμός αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.
Εάν μετά από διοικητικό, ή επιτόπιο έλεγχο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. διαπιστωθεί η μη
τήρηση των υποχρεώσεων, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα ή και τις μεταξύ
δομών και ωφελουμένων συμβάσεις, ή παρατυπία κατά την υλοποίηση του
προγράμματος, που οφείλεται σε πράξη, ή παράλειψη από την οποία προκύπτει
αχρεωστήτως, ή παρανόμως καταβληθείσα δαπάνη, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. αναζητά την
επιστροφή από τον φορέα ή /και συμψηφίζει την αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθείσα δαπάνη και δύναται να παύει την χρηματοδότηση του.
Άρθρο 16
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων,
«Γ.Κ.Π.Δ.») είναι για όλες τις ωφελούμενες του προγράμματος και τα μέλη των
οικογενειών τους το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ως εκτελούσα
την επεξεργασία των δεδομένων των ωφελούμενων του προγράμματος και των μελών
των οικογενειών τους κατά την έννοια του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. ορίζεται η
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Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για
λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
2. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ωφελούμενων
του προγράμματος και των μελών των οικογενειών τους είναι η οικονομική στήριξη
αυτών για την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας και ειδικότερα για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών
έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με σκοπό την ενίσχυση
της οικογενειακής συνοχής και την ενίσχυση της παιδικής προστασίας.
3. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι κατά περίπτωση το
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε (δημόσιο συμφέρον) και το άρθρο 9 παράγραφος 2
στοιχείο η (διαχείριση κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών) του Γ.Κ.Π.Δ.
4. Τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων του προγράμματος δύνανται να
κοινοποιούνται ή να αντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης για την αξιοποίηση των κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών και
την άντληση, διασταύρωση και έλεγχο στοιχείων και απαιτούμενων δικαιολογητικών
των αιτούντων, μέσω διαλειτουργικότητας και ενδεικτικά από τα πληροφοριακά
συστήματα της ΑΑΔΕ, του Μητρώου Πολιτών, του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και της Η.ΔΙ.Κ.Α.
ΑΕ.,
5. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνει τα κατάλληλα
μέτρα για να παρέχει στις ωφελούμενες του προγράμματος ενημέρωση σχετικά με
την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά τους σε
σχέση με αυτήν, σε κάθε περίπτωση πριν ή κατά τη συλλογή τους.
6. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ενεργεί τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις αρχές που διέπουν
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 5 του Γ.Κ.Π.Δ.,
καθώς επίσης τους κανόνες του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. και συμπεριλαμβάνει τα
στοιχεία των ωφελούμενων και των οικογενειών τους που καταχωρεί στην ειδική
ηλεκτρονική εφαρμογή στο αρχείο όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων
επεξεργασίας που διεξάγονται εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 2
του Γ.Κ.Π.Δ.
Άρθρο 17
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της
πληροφόρησης και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά,
κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση
λεπτομερών πληροφοριών.
2. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν. 4624/2019 και του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων)», και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής
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Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται
οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας, για την προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η
επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
επιμελείται τρόπους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των ωφελούμενων.
Άρθρο 18
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας, δύναται να εξειδικεύεται ή/και να ορίζεται οτιδήποτε δεν
περιλαμβάνεται στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής νομοθεσίας,
εγχειριδίων, οδηγών κ.λπ..
2. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμόζονται για τον ετήσιο
κύκλο της δράσης 2020-2021.
«3. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ.
11693/3-9-2020 ΑΔΑ: ΕΓΟ5465ΖΩ5-ΒΡ, πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για το
«Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών για την Παροχή Φροντίδας και
Φιλοξενίας σε παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» Περιόδου 2020-2021 και παρατείνεται η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων του προγράμματος ως
την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 ώρα 23.59».
Η παρ. 3 προστέθηκε με την περ. Ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Εσωτερικών Επικράτειας Αριθμ. Δ11/οικ. 37914/1660 της 24.9/5.10.2020 «Τροποποίηση της
υπό στοιχεία Δ11/οικ. 32940/1376/14-8-2020 κοινής υπουργικής απόφας
“Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του
προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής
ηλικίας” (Β’ 3538)» (Β’ 4330).
----------.---------

643.ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ 52761 της
26/26.8.2020 «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 26.8.2020 έως και 3.9.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορω νοϊού COVID-19» (Β΄ 3540)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
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κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
η οποία 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 υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων 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), όπως εκάστοτε ισχύει.
10. To υπ΄ αρ. 88805/25.08.2020 έγγραφο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου
της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με τη
μη τήρηση των οριζομένων στην υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων 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), όπως εκάστοτε ισχύει.
11. Την από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία B1,B2/οικ. 52760/26.8.2020 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 26.8.2020 έως
και 3.9.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην
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από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 και ως εξής:
- Λαϊκή αγορά επί της οδού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στον Δήμο Ζωγράφου με
φορέα λειτουργίας αυτής την Περιφέρεια Αττικής για λόγους δημόσιας υγείας και
προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID -19, λαμβανομένης υπόψη και της
διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων όρων στην υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με
τίτλο «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΄ 3165), όπως εκάστοτε
ισχύει, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. 88805/25.08.2020 έγγραφο της Διυπηρεσιακής
Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
----------.---------644. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α.1190 της 3/26.8.2020 «Τροποποίηση των
διατάξεων της ΠΟΛ 1177/2018 “Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια
δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς
χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας”» (B΄ 3537)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με
το ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο με κοινές αποφάσεις
των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την απόδειξη της
διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα ως προϋπόθεση για την
απαλλαγή των πλοίων που προορίζονται για την ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης,
καθώς και τις λοιπές διατάξεις του Κώδικα αυτού.
2. Τις διατάξεις της κοινής απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1177/2018
(Β΄ 4420) «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων
κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο
προστιθέμενης αξίας», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
4. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «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...».
235

5. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
ισχύει.
6. Το π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής».
7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/09.07.2019 (Β΄ 2901) «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
9. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο
Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
10. Την 339/18.07.2019 (Β΄ 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο».
11. 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.
12. Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ/10.03.2017 απόφασης του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε και
ισχύει.
13. Την ανάγκη τροποποίησης των μεταβατικών διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ.
1177/2018 λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID)-19.
14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων της ΠΟΛ. 1177/2018
Το άρθρο 7 της ΠΟΛ. 1177/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για την ημερολογιακή περίοδο από 01.04.2018 έως 31.12.2020 και για τις
χορηγηθείσες απαλλαγές της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του
Κώδικα ΦΠΑ εντός της περιόδου αυτής θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν
δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία της περ. (i) της παρ. 1 του
άρθρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, κατά την έννοια της παρ. 1
του άρθρου 2 της παρούσας.
2. Οι υποκείμενοι στο φόρο υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους
δικαιολογητικά για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας πλόων στην
ανοιχτή θάλασσα.
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3. Δεν διενεργούν δραστηριότητα στην ανοιχτή θάλασσα και δεν δικαιούνται των
ανωτέρω απαλλαγών για την ως άνω περίοδο τα πλοία που αναφέρονται στις περ. β΄
έως και θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 της απόφασης ΠΟΛ. 1177/2018. Τα πλοία που
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά ως ημερόπλοια του ν. 4256/2014 θεωρείται ότι
δικαιούνται των ως άνω απαλλαγών εάν από τη δήλωση περ. δ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 12 του ν. 4256/ 2014 προκύπτει ότι διενεργούν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα.
Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο εκμεταλλευτής πλοίου που
δραστηριοποιείται αποκλειστικά ως ημερόπλοιο του ν. 4256/2014 είναι λήπτης
φορολογικού στοιχείου από προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών το οποίο δεν
επιβαρύνεται με ΦΠΑ εφαρμοζομένων των ως άνω απαλλαγών, τεκμαίρεται ότι έχει
δηλώσει στον ανωτέρω προμηθευτή ότι διενεργεί πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, φέρει
το βάρος της ευθύνης για την απόδειξη της δραστηριότητας αυτής σε ενδεχόμενο
έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ενώ έχει υποχρέωση
καταβολής του φόρου που αναλογεί στις πράξεις αυτές εφόσον η δραστηριότητα
αυτή δεν αποδεικνύεται.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------645. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.52835 της 27/27.8.2020 «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)
Η παρούσα απ., που είχε συμπληρωθεί,
-με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας - Εσωτερικων - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56332 της 14/14.9.2020 «Παράταση ισχύος της
υπο στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.52835/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που
εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19” ( Β΄ 3557)» (Β΄ 3920),
-με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας - Εσωτερικών -Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής
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Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60549 της 29/30.9.2020 «Παράταση ισχύος της
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 52835/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που
εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19” (Β’ 3557)» (Β’ 4219),
-με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64679 της 12/12.10.2020 «Παράταση ισχύος της
υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που
εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19” (Β’ 3557)» (Β’ 4493),
-με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Αναπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιώτικης
Πολίτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68308 της 24/24.10.2020 «Παράταση ισχύος της
υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή του μέτρου του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού
προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3557)» (Β’ 4710),
-με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας - Εσωτερικών -Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71346 της 7/7.11.2020 «Παράταση ισχύος της
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 52835/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή του μέτρου του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού
προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3557)» (Β’ 4907),
-με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της απ. Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 74727 της 20/20.11.2020 «Tροποποίηση της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ. 71354/7.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των
χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας και του κατ’
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οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από τα
συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 4911)» (Β’ 5155),
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την 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, από την έναρξη ισχύος της ιδίας άνω απ. και δυνάμει
της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου όγδοου αυτής. Με την δε παρ. 3 ιδίου άρθρου
όγδοου ορίστηκε ότι: «Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για το χρονικό
διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 00.01 έως και την 14η
Δεκεμβρίου 2020».
----------.---------646. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52824 της 27/28.8.2020 «Επιβολή των
μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου
και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3571)
Η παρούσα απ.,
-που είχε τροποποιηθεί από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54028 της 2/2.9.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ. 52824/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή των
μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου
και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 3571)» (Β΄ 3667),
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56614 της
14/14.9.2020 «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού
μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 3928), κατωτ. αριθ. 703, από την έναρξη ισχύος της ιδίας άνω
απ. και δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου μόνου αυτής.
----------.----------
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647. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52842 της 217/28.8.2020 «Επιβολή του
μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα
από την 1η.9.2020 έως και τις 15.9.2020» (Β΄ 3572)
Αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56428/2020
«Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων
κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σέννκεν,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 για το χρονικό
διάστημα από την 16η.9.2020 έως και τις 30.9.2020» (Β΄ 3950), κατωτ. αριθ.
708, από την έναρξη ισχύος της ιδίας άνω απ. και δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου
μόνου αυτής.
----------.---------648. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52831 της 27/28.8.2020 «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)
Η παρούσα απ.
-που είχε συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων - Υγείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56327 της
14/14.9.2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.34060/2-6-2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας
“Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την
προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό
διάστημα από 6-6-2020 έως και 9-7-2020” (Β΄ 2111), έως και τις 30-9-2020»
(Β΄ 3921),
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την 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, από την έναρξη ισχύος της ιδίας άνω απ. και δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου
8 αυτής.
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----------.---------649. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52976 της 28/28.8.2020
«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)
Η παρούσα απ.
-που είχε τροποποιηθεί από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53441 της 31/31.8.2020 «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.52976/ 28.8.2020 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 σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 1η.9.2020 έως
και 15.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”
(Β΄ 3577)» (Β΄ 3629),
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53696 της
1/1.9.2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 52976/28.8.2020
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 σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 1η.9.2020 έως και 15.9.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 3577)» (Β΄
3639), κατωτ. αριθ. 661, από την έναρξη ισχύος της ιδίας άνω απ. και δυνάμει
της παρ. 1 του άρθρου 7 αυτής.
----------.---------650. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1196 της
27/28.8.2020 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (Β΄
3581)
Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α΄170).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44, 45, 67 και 68 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
3. Τις διατάξεις της παρ. 58 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά
την τροποποίησή τους με το άρθρο 97 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

Κυβέρνησης,

Υπουργών,

5. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
6. Την υπ΄ αρ. 339 (Β΄ 3051/26.7.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο.
7. Την υπ΄ αρ. Α.1156/2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση της
προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους
2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (Β΄ 2681).
8. Την υπ΄ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την
υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181) όπως
ισχύει.
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α΄ 94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
11. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 σύμφωνα με
τις οποίες «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι
λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού
αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται
και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών» (Α΄
249).
12. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α΄ 34), με τις
οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με
απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για
υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
13. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του
ειδικού δικτύου TAXISnet.
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14. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων και επιχειρήσεων λόγω του
μεγάλου πλήθους ηλεκτρονικών συναλλαγών που απαιτήθηκαν από αυτούς, στο
πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
15. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται
από τη λήξη της μέχρι την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00.
2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με φορολογικό
έτος που λήγει την 31/12/2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του
άρθρου 45 του ν. 4172/2013, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31η Αυγούστου
2020 και ώρα 15:00.
----------.---------651. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
– ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52963
της 27/28.8.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των
χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 3582)
Η παρούσα απ.
-που είχε συμπληρωθεί με το τελευταίο εδ. της παρ. 3 του άρθρου μόνου της υ.α.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 56428 της 14/15.9.2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης
εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σέννκεν, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 για το χρονικό διάστημα από την
16η.9.2020 έως και τις 30.9.2020» (Β΄ 3950), κατωτ. αριθ. 708,
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56415/2020
«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών
και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 3951), κατωτ. αριθ. 709, από την έναρξη ισχύος της
ιδίας άνω απ. και δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4 αυτής.

----------.----------
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652. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52973 της 28/28.8.2020
«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)
Η παρούσα απ.,
-που είχε συμπληρωθεί με την παρ. 2 του άρθρου 5 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
53696/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 52976/28.8.2020
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 σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 1η.9.2020 έως και 15.9.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 3577)» (Β΄
3639), κατωτ. αριθ. 661,
-με την παρ. 2 του άρθρου 5 της 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 και
-με την παρ. 2 του άρθρου 5 της 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,
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την 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. 708, από την έναρξη ισχύος της ιδίας άνω απ. και δυνάμει
της παρ. 1 του άρθρου 4 αυτής.
----------.----------
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653. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 της 28/29.8.2020 «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)
Η παρούσα απ.,
-που είχε συμπληρωθεί με την παρ. 1 του άρθρου 5 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
53696/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 52976/28.8.2020
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 σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 1η.9.2020 έως και 15.9.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 3577)» (Β΄
3639), κατωτ. αριθ. 661,
-με την παρ. 1 του άρθρου 5 της 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,
-με την παρ. 1 του άρθρου 5 της 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,
-που είχε τροποποιηθεί από την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4722/15-15.9.2020
(Α΄ 177), κατωτ. αριθ. 704,
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την 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 COVID19» (Β΄ 3958), κατωτ. αριθ. 715, από την έναρξη ισχύος της ιδίας άνω απ. και
δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 30 αυτής.

----------.----------
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654. ΑΠΟΦΑΣH ΥΦΥΠΟΥΡΓOY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1200 της
28/31.8.2020 «Παράταση και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων στις
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση
προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο των μέτρων για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID
– 19» (B΄ 3612)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 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
τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄
76).
2. Τις διατάξεις της από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις.» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/ 2020 (Α΄ 86),
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4690/2020 (Α΄ 104) και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α΄ 114), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (Α΄ 238), όπως
ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
10. 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), όπως ισχύει.
11. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως ισχύει.
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
13. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
14. Την υπ΄ αρ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
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15. 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.
16. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012
(ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και της παρ. 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
17. Την υπ΄ αρ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, και την υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017
(ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την υπ΄ αρ.
5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).
18. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών,
ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν.
4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων» (Β΄ 859).
19. Την υπ΄ αρ. 18152/14.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020»
(Β΄ 857).
20. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων,
μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς
και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020» (Β΄ 855).
21. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε
τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και
24.3.2020» (Β΄ 783).
22. Την υπό στοχεία Δ1α/ΓΠ οικ. 16837/10.3.2020 κοινή απόφαση των υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών
εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60)
ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος» (Β΄ 782).
247

23. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων και
ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων
κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από
13/3/2020 έως και 27/3/2020» (Β΄ 833).
24. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 915).
25. Την υπ΄ αρ. 12997/231/23.03.2020 (Β΄ 993) απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των
εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοΐού COVID-19».
26. Την ανάγκη περαιτέρω αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
27. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
28. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Αναστέλλεται μέχρι και τις 30/04/2021 η είσπραξη των βεβαιωμένων στις
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, για τις
οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα
με τις διατάξεις της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), της από 30/3/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4684/2020 (Α΄ 86), της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), και του ν. 4690/2020 (Α΄
104). Μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής οφειλών
και δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων
οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα για τις οποίες έχει χορηγηθεί
παράταση προθεσμιών καταβολής αυτών με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.
2. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις του
χρονικού διαστήματος της αναστολής.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.-----------
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655. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1191 της 18/31.8.2020 «Καθορισμός των
απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας προσδιορισμού των
δικαιούχων του ευεργετήματος, των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)
των επιχειρήσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή
διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των περιπτώσεων α και β της
παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4701/2020 “Πλαίσιο χορήγησης
μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες
διατάξεις” (Α΄ 128)» (Β΄ 3626)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 και ιδίως τις περιπτώσεις α και β της παρ. 2 και της
παρ. 4 αυτής του ν. 4701/2020 (Α΄ 128).
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α΄ 149), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 121).
7. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
8. Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 3299).
9. Α. Την υπ΄ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
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΄ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την
υπ΄ αρ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
12. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής της περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 47 του ν. 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις
χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 128).

249

13. Τις εισηγήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη
και του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, Αθανάσιου Πετραλιά,
αναφορικά με τους Κωδικούς Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. β της παρ. 2, του άρθρου 47 του
ν. 4701/2020 (Α΄ 128).
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
(ΚΑΔ), οι προϋποθέσεις και η διαδικασία, σύμφωνα με τις περ. α και β της παρ. 2 και
της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128), για την υπαγωγή αξιόγραφων
οφειλόμενων α) από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και του τριτογενούς τομέα
επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από
την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, στο ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε
αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και
εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών
και β) από επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα στο ευεργέτημα της αναστολής των
προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις Υπαγωγής-Δικαιούχοι
1. Δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που
τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που
λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών αξιόγραφα επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία
πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου
2020, οφειλόμενα από α. Επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που κατά την 20η
Μαρτίου 2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας από τους αναφερόμενους
στο συνημμένο πίνακα Α, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ή
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας
δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Α, 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, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από
τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν
καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα
πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. β. Επιχειρήσεις του τριτογενούς
τομέα που κατά την 20η Μαρτίου 2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας
από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα Β, ο οποίος και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά
την 20/03/2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους
στο συνημμένο πίνακα Β, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 που έχει υποβληθεί έως 20-03-2020, είναι
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μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις
20/03/2020, και των οποίων:
i) για τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, ο κύκλος
εργασιών (κωδικός 312 της δήλωσης Φ.Π.Α.) των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και
Σεπτεμβρίου έτους 2019 αθροιστικά υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του
ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις
συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες
ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., οι οποίες έχουν υποβληθεί έως 30-06-2020.
ii) για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης
Φ.Π.Α., ο κύκλος εργασιών που δηλώνεται στην πλατφόρμα mybusisnessSupport
μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 υπερβαίνει αθροιστικά το
πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως
προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και σε, περίπτωση που δεν έχει
υποβληθεί λόγω μη λήξης της σχετικής προθεσμίας υποβολής, από τα στοιχεία που
δηλώνονται στην πλατφόρμα mybusisnessSupport. Τα ανωτέρω στοιχεία που
συμπληρώνονται από την επιχείρηση επαληθεύονται από τις δηλώσεις εισοδήματος,
όταν αυτές υποβληθούν. Σε περίπτωση μη υποβολής των ως άνω δηλώσεων εντός της
κατά νόμο προβλεπόμενης προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται.
2. Εντάσσονται στη ρύθμιση της περ. α΄ της παρ. 4 του δεύτερου άρθρου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με τον
ν. 4684/2020 (Α΄ 86), και η οποία προστέθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104), επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα που κατά την 20η Μαρτίου 2020 έχουν
ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα Β,
ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας
δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Β, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018,
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο Κ.Α.Δ. στις
20/03/2020, των οποίων ο κύκλος εργασιών μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και
Σεπτεμβρίου έτους 2019 υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) του
ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις i) και ii) της περ. β΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης, συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά
1. Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή
ηλεκτρονική πλατφόρμα mybusisnessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιούχους ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών έως
14.09.2020.
2. Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986,
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των
προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 δυνάμει των οποίων γίνεται η αίτηση
υπαγωγής στα ευεργετήματα του άρθρου 47 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128).
3. Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία πέραν των
συνεπειών της ψευδούς δήλωσης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων του άρθρου
1 της παρούσας.
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Άρθρο 4
Τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από την ΑΑΔΕ προς τα Πιστωτικά
Ιδρύματα για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2
1. Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των
προϋποθέσεων του άρθρου 2 της παρούσας πραγματοποιείται με μηχανογραφικό
τρόπο από την ΑΑΔΕ. Ακολούθως, διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά και εν γένει
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και τηρούν
αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι με τα
στοιχεία και πληροφορίες των δικαιούχων.
2. Η διαβίβαση των στοιχείων της παρ. 1 γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ μέσω
ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα
γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Α
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του
τουριστικού κλάδου νια τους οποίους θα ισχύσει η ωφέλεια στη περίπτωση που
αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή
τη λήξη τους. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι
υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

49.39.3

Υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων μεταφορών επιβατών

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

55.90.19 Άλλες δραστηριότητες καταλύματος
79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδίων

79.90

Δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Β
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του
τριτογενούς τομέα για τους οποίους θα ισχύσει η ωφέλεια στη περίπτωση που κατά το
3ο τρίμηνο του έτους 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) έλαβαν άνω του 50% του ετήσιου
τζίρου τους.
Σε περίπτωση διψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
τετραψήφιων, πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση
τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων,
εξαψήφιων και οκταψήφιων.

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

46

Χονδρικό εμπόριο εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών, με εξαίρεση το Χονδρικό εμπόριο καπνού (ΚΑΔ 46.35),
Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΔ 46.46) και Χονδρικό
εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων
(ΚΑΔ 46.71)

47

Λιανικό εμπόριο εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών

49

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, με εξαίρεση τις
Μεταφορές μέσω αγωγών (ΚΑΔ 49.50)

50

Πλωτές μεταφορές

51

Αεροπορικές μεταφορές

52

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, με εξαίρεση τις
Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής
υπηρεσίας (ΚΑΔ 53.10) και τις Υπηρεσίες κατ οίκον παράδοσης
τροφίμων (delivery) (ΚΑΔ 53.20.12)

55

Καταλύματα

56

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες
γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ
56.29.20.01)

58

Εκδοτικές δραστηριότητες

59

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60

Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

68

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
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τηλεοπτικών

70

Δραστηριότητες κεντρικών
συμβουλών διαχείρισης

γραφείων

71

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές
δοκιμές και αναλύσεις

73

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

74

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

75

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

78

Δραστηριότητες απασχόλησης

79

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

81

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

82

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και
άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

90

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

91

Δραστηριότητες
βιβλιοθηκών,
πολιτιστικές
αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές

92

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες τυχερών
παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.14) και τις
Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.21)

93

Αθλητικές δραστηριότητες
ψυχαγωγίας

94

Δραστηριότητες οργανώσεων, με εξαίρεση τις Δραστηριότητες
συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΚΑΔ 94.20) και τις Δραστηριότητες
πολιτικών οργανώσεων (ΚΑΔ 94.92)

95

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής
χρήσης

96

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

και

δραστηριότητες
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δραστηριότητες

παροχής

δραστηριότητες

διασκέδασης

και

656. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 53452 της 31/31.8.2020 «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)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
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. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
5. Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
10. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/05.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3298).
11. Την υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/10.08.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Ρύθμισης θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» (Β΄ 3344).
12. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες
τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες
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υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3611).
13. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).
14. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των
αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188).
15. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
16. Την υπ΄ αρ. 5954/23.6.2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β΄
1807).
17. Την υπ΄ αρ. 5953/23.6.2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β΄ 1861).
18. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016» (Α΄ 222).
19. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι
άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των
σχολικών μονάδων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής
εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και
ιδιωτικών, για το σχολικό έτος 2020-2021.
20. Την από 20.08.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοϊου COVID-19.
21. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.53451/2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας
Από την έναρξη του σχολικού και εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, οι εκπαιδευτικοί
και οι εκπαιδευτές, οι μαθητές, καταρτιζόμενοι, εκπαιδευόμενοι, μαθητευόμενοι, το
κάθε είδους προσωπικό, καθώς και οι επισκέπτες σε όλες τις δομές, δημόσιες και
ιδιωτικές, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παροχής εκπαίδευσης,
κατάρτισης και μαθητείας υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική μη ιατρική μάσκα
σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των ως άνω δομών.
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Άρθρο δεύτερο
Τρόπος ασφαλούς λειτουργίας των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών,
φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων,
ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών,
δημοσίων και ιδιωτικών
1. Η λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής
εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και
ιδιωτικών γίνεται τηρουμένων των ακόλουθων κανόνων:
α. Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας στους
εσωτερικούς χώρους.
β. Αποφυγή συγχρωτισμού.
γ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο
αντισηπτικό διάλυμα.
δ. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση και
εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.
ε. Ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.
2. Οι διοικήσεις των πάσης φύσεως φορέων και δομών της παρ. 1 φροντίζουν, ώστε
να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών,
καταρτιζόμενων, εκπαιδευόμενων, μαθητευόμενων, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών,
σύμφωνα με το παρόν άρθρο και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας.
----------.---------657. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1192 της 21.8/1.9.2020 «Νέα προθεσμία υποβολής για
αρχική και τροποποιητική “Δήλωση Covid” του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018
(Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τους μήνες Μάρτιο έως και
Αύγουστο» (Β΄ 3636)
Με την παρ. 2 της 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, ορίστηκε ότι: «Αρχική «Δήλωση
Covid», περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο
και Ιούνιο, όπως αυτή ορίστηκε με το άρθρο 11 της υπό στοιχεία
ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, που τυχόν δεν υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας που τέθηκε με την υπό
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στοιχεία Α.1192/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να υποβληθεί
μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2020.
Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται και οι τροποποιητικές «Δηλώσεις
Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.
Οι αρχικές ή τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τον μήνα Σεπτέμβριο
δύνανται να υποβληθούν μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2020.
Προκειμένου να υποβληθεί η «Δήλωση Covid», πρέπει μέχρι την ως άνω
ημερομηνία να έχει υποβληθεί η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η οποία θεωρείται
εμπρόθεσμη.
Η αποδοχή των «Δηλώσεων Covid» της παρούσας παραγράφου από τους
μισθωτές διενεργείται εντός επτά (7) ημερών από την πάροδο των προθεσμιών
που τίθενται για την υποβολή των ως άνω δηλώσεων. Εάν η αποδοχή δεν
διενεργηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» έχει
γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013, περί παροχής πληροφοριών
από τρίτους, (Α΄ 170) όπως ισχύουν,
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του
Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού (Α΄ 94), όπως ισχύουν,
γ) του άρθρου 1 του ν. 4683/2020, με το οποίο κυρώθηκε η από 20.3.2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και ιδιαίτερα του δεύτερου άρθρου αυτής,
όπως ισχύει και του άρθρου 26 του ίδιου νόμου για την επέκταση της μείωσης
μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας (Α΄ 83),
δ) του άρθρου 1 του ν. 4684/2020, με το οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου ««Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και του άρθρου 3 του ν. 4684/2020,
όπως ισχύουν για τη μείωση μισθώματος για μισθώσεις ναυτικών και εξαρτημένων
μελών-φοιτητών (Α΄ 86),
ε) του άρθρου 4 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
στ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10.03.2017 (Β΄ 968 και Β΄ 1238)
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ΄ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ΄ αρ.
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39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ
2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β΄ 3579), όπως
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α. 1139/2020 (Β΄ 2269) απόφαση του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία Α. 1154/2020 (Β΄ 2482) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της
ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
5. Την υπό στοιχεία Α. 1171/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Εμπρόθεσμη υποβολή της ”Δήλωσης Covid“ του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018
(Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 3048).
6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της «Δήλωσης Covid».
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
1. Αρχικές «Δηλώσεις Covid», περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες
Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, όπως αυτή ορίστηκε με το άρθρο 11 της ΠΟΛ
1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
που τυχόν δεν υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας που τέθηκε με την απόφαση Α.
1154/2020 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύνανται να υποβληθούν από την 4η
Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2020.
Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται και οι τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid»
για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.
2. Προκειμένου να υποβληθεί η «Δήλωση Covid» θα πρέπει μέχρι τις ως άνω
ημερομηνίες να έχει υποβληθεί η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» η οποία θεωρείται
εμπρόθεσμη.
3. Η αποδοχή της αρχικής «Δήλωσης Covid» της παραγράφου 1 της παρούσας για
τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο από τους μισθωτές, καθώς και η αποδοχή τυχόν
τροποποιητικής για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020 διενεργείται μέχρι
και την 1η Οκτωβρίου 2020. Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της ως άνω
προθεσμίας, θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.
4. Ως τροποποιητική «Δήλωση Covid» νοείται εκείνη που έπεται της «Δήλωσης
Covid» που υποβλήθηκε για πρώτη φορά (αρχική δήλωση) ανεξάρτητα από τους
μήνες που αφορά.
----------.----------
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658. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Β1.α/οικ.53353 της 31.8/1.9.2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια
των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β΄ 3637)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Το άρθρο δέκατο της από 10.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του ΕΣΥ, προστασίας από
τη διασπορά του Κορωνοϊού Covid-19 στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α΄ 157).
3. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις » (Α΄ 31).
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.
4622/2019 (Α΄ 133).
5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄
155).
9. Την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
3299).
10. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ.52186/21.08.2020 εισήγηση του άρθρου 24 παρ.
5 περ. (ε) του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία από τις
διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ύψους εκατόν σαράντα οχτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ, η
οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058
«Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές
Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.
11. Το από 14.08.2020 Υ.Σ. της Γραμματείας του Κε.Σ.Υ.Πε. με το οποίο μας
διαβιβάσθηκε ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της 122ης Ο.Ε. συνεδρίασης του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών με μοναδικό θέμα «Προμήθεια
και δημιουργία στρατηγικού αποθέματος ειδών Μέσων Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ)».
12. Το υπ΄ αρ. 51232/13.08.2020 έγγραφο του Γρ. Υφυπουργού.
13. Την αναγκαιότητα δημιουργίας στρατηγικού αποθέματος ειδών Μ.Α.Π. ανά
Υ.Πε., προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και
διάδοση του κορωνοϊού, αποφασίζουμε:
260

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για
την δημιουργία στρατηγικού αποθέματος και την κάλυψη επειγουσών αναγκών των
εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας σε είδη Μέσων Ατομικής
Προστασίας (Μ.Α.Π.) στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης του κορωνοϊού, με το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων
διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (74.245.000,00 €) από τον κρατικό
προϋπολογισμό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄
76).
Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους
επιμέρους φορείς υλοποίησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του
οικείου υπουργού κατά την διαδικασία του άρθρου πέμπτο της ως άνω Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020.
----------.---------659. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ.
2/33579/ΔΠΓΚ της 31.8/1.9.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/
ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
"Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού" (Β΄
3240)» (Β΄ 3637)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του ν.
4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
β) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α΄ 133).
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. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
155). 6. Την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
3299).
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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 υπό στοιχεία 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 οικονομική ταξινόμηση εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού ως και
τον έκτο βαθμό ανάλυσης, τροποποιείται η ονομασία του κατωτέρω αναλυτικού
λογαριασμού εξόδων (ΑΛΕ) ως εξής:
1ος
βαθμός

2ος
βαθμός

3ος
βαθμός

4ος
βαθμός

5ος
βαθμός

6ος
βαθμό
ς

Περιγραφή

2

29

291

29106

2910601

29106
01058

Πιστώσεις για
δράσεις
που
σχετίζονται με
την υλοποίηση
μέτρων
αντιμετώπισης
των αρνητικών
συνεπειών του
κορωνοϊού

Παλαιός Παλαιός
Κωδικός Κωδικός
Τακτικού ΠΔΕ
Π/Υ

----------.---------660. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53623 της 1/1.9.2020 «Επιβολή των
μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου
και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3638)
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),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και ιδίως των περ. α΄, γ΄,
δ΄, ε΄ και θ΄ της παρ. 2 και των περ. α΄, β΄, γ΄ και στ΄ της παρ. 4 αυτού,
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β) των παρ. 1 και 5 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1
και η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2, αντίστοιχα, του άρθρου εξηκοστού ένατου
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
δ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄ 192),
ε) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
(Α΄ 159),
στ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α΄ 168),
ζ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
η) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
(Α΄ 161),
θ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
(Α΄ 151),
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155),
ιβ) της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 3299) και
ιγ) της υπό στοιχεία ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ459/ 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 υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52842/27.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της
απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από την 1.9.2020 έως και τις
15.9.2020» (Β΄ 3572).
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52835/27.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού
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εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται
από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 3557).
4. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των
επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν στη Ρωσική Ομοσπονδία, που καθιστά
αναγκαία την ελεγχόμενη είσοδο των μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας
στην ελληνική Επικράτεια, την επιβολή προληπτικών ελέγχων στα επιτρεπόμενα
σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία
και τον προσωρινό κατ΄ οίκον περιορισμό των προσώπων αυτών, προς αντιμετώπιση
του κινδύνου διασποράς του κορωνοίού COVID-19.
5. Την από 31.8.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.53622/1.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών 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 την 7η Σεπτεμβρίου 2020, επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια
μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19
με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή
ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος αα) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών
πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, αβ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας
προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον
τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή
πιστοποίησης της χώρας.
β) Φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία
περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του
προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι
επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων. Οι αεροπορικές εταιρείες
υποχρεούνται στον έλεγχο της εν λόγω βεβαίωσης πριν από την επιβίβαση του
ταξιδιώτη και ελλείψει αυτής απαγορεύουν την επιβίβαση. Σε περίπτωση δε
παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του
επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους.
γ) Φέρουν συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form),
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην
Ελλάδα την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη Χώρα. H απόδειξη
συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με
ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό
έγγραφο. Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχό του πριν από την
επιβίβαση του ταξιδιώτη, σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής
φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους.
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Έγκυρη φόρμα PLF, με κωδικό QR, θεωρείται αναγκαία για την είσοδο σε κάθε πύλη
εισόδου της Χώρας.
δ) Φέρουν αποδεικτικό κράτησης ξενοδοχείου ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, από τα
οποία προκύπτει ο τόπος προσωρινής διαμονής τους στη Χώρα.
2. Σε κάθε περίπτωση, στους μονίμους κατοίκους της Ρωσικής Ομοσπονδίας που
εισέρχονται στη Χώρα, εφαρμόζονται τα μέτρα των περ. (α), (γ) και (ε) της παρ. 2
του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και συγκεκριμένα:
α) Κατά την είσοδο τους στη Χώρα υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό
ιατρικό έλεγχο, για κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.52835/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού
ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την
αλλοδαπή προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοίού COVID-19» (Β΄ 3557),
όπως εκάστοτε ισχύει,
β) έως την έκδοση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου της περ. α),
παραμένουν σε προσωρινό περιορισμό από την άφιξή τους, για προληπτικούς λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, στον τόπο προσωρινής διαμονής τους της
περ. δ) της παρ. 1. Στις αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής των
κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
σύμφωνα με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 64), παρέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή της
παρούσας, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.
3. Κατ΄ εφαρμογή της παρούσας επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια
κατ΄ ανώτατο όριο πεντακοσίων (500) ατόμων την εβδομάδα, οι οποίοι εισέρχονται
αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων στους αερολιμένες Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.
4. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος
επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών.
5. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, και χωρίς να θίγονται οι
προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του
άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως
δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.)
1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».
6. Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τους μονίμους κατοίκους της Ρωσικής
Ομοσπονδίας που εισέρχονται στη Χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 και
ώρα 00:01 έως και 21.9.2020 και ώρα 23:59.
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661. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53696 της 1/1.9.2020
«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 52976/28.8.2020 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 σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 1η.9.2020 έως και 15.9.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 3577)» (Β΄ 3639)
(Αντικαταστάθηκε στο σύνολό της, από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418 της
14/14.9.2020 «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, από την
έναρξη ισχύος της και δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 7 αυτής)
-----------.---------662. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθμ. 1004 της 29.7/2.9.2020 «Καθιέρωση
εργασίας με αποζημίωση, κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
εργασίας, για το Έκτακτο Επικουρικό Προσωπικό (δύο -2- υπάλληλοι ΥΕ
Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού και δύο -2- υπάλληλοι Βοηθητικό
Προσωπικό Εστίασης) του Θεραπευτηρίου κατά το έτος 2020» (Β΄ 3643)

-----------.---------663. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 54005 της 2/2.9.2020
«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου για το χρονικό
διάστημα από 2.9.2020 έως και 15.9.2020» (Β΄ 3665)
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
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επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία 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, η οποία 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. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων
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κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως παρατάθηκε με τις υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.25768/16.4.2020 (Β΄ 1472), έως τις 10.5.2020,
Δ1α/ΓΠ.οικ.29105/9.5.2020
(Β΄
1771),
έως
τις
21.5.2020,
Δ1α/ΓΠ.οικ.31689/21.5.2020
(Β΄
1972),
έως
τις
7.6.2020,
Δ1α/ΓΠ.οικ.35115/5.6.2020
(Β΄
2191)
έως
τις
21.6.2020,
Δ1α/ΓΠ.οικ.38739/19.6.2020
(Β΄
2453),
έως
τις
5.7.2020,
Δ1α/ΓΠ.οικ.42069/3.7.2020
(Β΄
2730),
έως
τις
19.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β΄ 2947), έως τις 2.8.2020, Δ1α/ΓΠ.οικ.
48940/31.7.2020 (Β΄ 3168), έως τις 31.8.2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ. 52969/ 27.8.2020 (Β΄
3574), έως τις 15.9.2020, κοινές αποφάσεις των ιδίων Υπουργών.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω
εμφάνισης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να προληφθεί η διασπορά κρουσμάτων κορωνοϊού
COVID-19 στην εν λόγω δομή φιλοξενίας μεταναστών αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή.
4. Την από 2.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.54004/2.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών 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 2.9.2020 έως και τις
15.9.2020, των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στο Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 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 του Διοικητή του Κ.Υ.Τ., των
φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών
αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), καθώς και των λοιπών υγειονομικών μονάδων φορέων
της Κοινωνίας των Πολιτών.
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
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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. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις του
Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου (Π.Γ.Α.) Λέσβου, το οποίο εδρεύει εντός των
ορίων του Κ.Υ.Τ., η λειτουργία του οποίου δεν αναστέλλεται. Ο Διοικητής του
Κ.Υ.Τ. και ο Προϊστάμενος του Π.Γ.Α. σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. λαμβάνουν
κάθε πρόσφορο μέσο για την ασφαλή προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση από
και προς τις εγκαταστάσεις του Π.Γ.Α., του προσωπικού του Π.Γ.Α., των πολιτών
τρίτων χωρών, των νομικών παραστατών και των συμβούλων αυτών, των
μεταφραστών και όποιου άλλου προσώπου υφίσταται απόλυτη ανάγκη να
προσέρχεται στις εγκαταστάσεις αυτού, κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1.
6. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου, τον
Δήμο Μυτιλήνης και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προς υλοποίηση των σχετικών
προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
Η υπό στοιχεία 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), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν
θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.
----------.---------664. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54035 της 2/2.9.2020
«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Ριτσώνας του Δήμου
Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 2.9.2020 έως και 15.9.2020» (Β΄ 3666)
Με το άρθρο 1 της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56379 της 14/14.9.2020
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.54035/2.9.2020 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 πολιτών τρίτων χωρών Ριτσώνας
του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 2.9.2020 έως και 15.9.2020” (Β΄
3666), έως και τις 30.9.2020» (Β΄ 3924) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.54035/2.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
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Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή
φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Ριτσώνας του Δήμου Χαλκιδέων της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το
χρονικό διάστημα από 2.9.2020 έως και 15.9.2020» (Β΄ 3666), παρατείνεται από
τη λήξη της έως και τις 30.9.2020.»
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60031 της 29/29.9.2020
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.54035/2.9.2020 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 πολιτών τρίτων χωρών Ριτσώνας
του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 2.9.2020 έως και 15.9.2020”
(Β΄ 3666), έως και τις 12.10.2020» (Β’ 4208) ορίστηκε ότι: «Η υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.54035/2.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή
φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Ριτσώνας του Δήμου Χαλκιδέων της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το
χρονικό διάστημα από 2.9.2020 έως και 15.9.2020» (Β΄ 3666), η ισχύς της
οποίας παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56379/14.9.2020 (Β΄ 3924)
όμοια απόφαση των ιδίων Υπουργών έως τις 30.9.2020, παρατείνεται από τη
λήξη της έως και τις 12.10.2020.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία 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, η οποία 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
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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. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως παρατάθηκε με τις υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020
(Β΄ 1472),
έως
τις
10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020
(Β΄ 1771),
έως
τις
21.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β΄ 1972),
έως
τις
7.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020
(Β΄ 2191)
έως
τις
21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020
(Β΄ 2453),
έως
τις
5.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β΄ 2730),
έως
τις
19.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β΄ 2947), έως τις 2.8.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.
48940/31.7.2020 (Β΄ 3168), έως τις 31.8.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ.52969/27.8.2020
(Β΄ 3574), έως τις 15.9.2020, κοινές αποφάσεις των ιδίων Υπουργών.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω
εμφάνισης κρούσματος του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών Ριτσώνας του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να προληφθεί η διασπορά
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στην εν λόγω δομή φιλοξενίας μεταναστών αλλά
και στην ευρύτερη περιοχή.
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4. Την από 2.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.54034/2.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών 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 2.9.2020 έως και τις
15.9.2020, των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών Ριτσώνας του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 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 του Διοικητή της δομής, των
φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών
αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες
τρίτων χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά)
μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που
κατανοούν, καθώς και όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της
δομής για τους λόγους εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για
την ανάγκη πιστής τήρησής του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους
εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας.
4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού
κυκλοφορίας και δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας
οχημάτων, διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών
φραγμών.
5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Εύβοιας, τον
Δήμο Χαλκιδέων και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προς υλοποίηση των
σχετικών προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν
θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.
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----------.----------665. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 4111.08-01/2349 της
2/2.9.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4111.08-01/1002/ 24-3-2020 κοινής
απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Καθορισμός του ποσού που
καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020”
(Β΄ 1165)» (Β΄ 3671)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής,
Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου
(Μ.Ι) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 116), όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 13 του 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
γ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση
Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο ”πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
δ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
ε) Του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
(Α΄ 265), 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 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 297).
στ) Του ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και
Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).
ζ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής,
Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου
(Μ.Ι) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 116), όπως ισχύει.
η) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
θ) 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
273

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),
ι) Του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(Α΄ 145).
ια) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
ιβ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄ 192).
ιγ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α΄ 26).
ιδ) 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).
ιε) Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιστ) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155),
ιζ) Της υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 3299).
ιη) Της υπ΄ αρ. 85847/11.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).
κ) Της υπ΄ αρ. 2903.5/92965/2019 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε Υπηρεσιακά Όργανα του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β΄ 5056).
κα) Της υπ΄ αρ. 134453/23-12-2015 (ΑΔΑ: ΒΖΚ54653Ο7- ΥΔ6) κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για
τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»,
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της 46274/26.09.2014 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄ 2573).
κβ) Της υπ΄ αρ. 4111.08-01/1002/24.03.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού
Ισοδύναμου για το έτος 2020» (Β΄ 1165).
κγ) Της υπ΄ αρ. 4235/06.02.2020 (ΑΔΑ: ΨΟ7Ε46ΜΤΛ Ρ0ΒΛ) εγκυκλίου Οδηγιών
για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό
Δαπανών ΠΔΕ 2021-2023 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Την κατάργηση του υπολόγου-φυσικού προσώπου και για το εθνικό σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015
«Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129).
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3. Το από 11-04-2019 Τεχνικό Δελτίο του έργου «Μέτρα για τη Μείωση των
Ενδοπεριφερειακών Ανισοτήτων, τη Συγκράτηση και τη Συνοχή του Πληθυσμού στα
νησιά».
4. Το υπ΄ αρ. 2840.40-01/1452/2019/30-04-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς
Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, που αφορά την «Υποβολή προτάσεων ΠΔΕ 2019 και
προγραμματισμού δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
5. Το υπ΄ αρ. 18/31-7-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Νησιωτικής
Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
6. Την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού του μέτρου του Μεταφορικού
Ισοδύναμου λόγω της συμμετοχής της νήσου Κρήτης για λόγους COVID-19 το 2020
στο σκέλος των Επιχειρήσεων, καθώς και της αυξημένης συμμετοχής Επιβατών και
Επιχειρήσεων σε αυτό.
7. Το υπ΄ αρ. 2812.7/50253/2020/3-08-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο από τα ανωτέρω προκαλείται αύξηση της δαπάνης
ύψους 42.000.000,00 ευρώ, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ
033 του Π.Δ.Ε. έτους 2020 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Ειδικός Φορέας Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, έργο με
κωδικό 2018ΣΕ03300006, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 της υπ΄ αρ. 4111.08-01/1002/24-3-2020 κοινής απόφασης των
Υφυπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1165) αντικαθίσταται ως εξής:
«Καθορίζεται το ποσό που καταβάλλεται για την εφαρμογή του έργου του
Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020 στο ποσό των εκατόν είκοσι δύο
εκατομμυρίων (122.000.000,00) ευρώ. Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί για την
εφαρμογή του μέτρου σε επιβάτες, εμπορεύματα και καύσιμα.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
----------.---------666. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/οικ.53367 της
31.8/3.9.2020 «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε
Νοσοκομεία της χώρας» (Β΄ 3674)
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Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 54 (παρ. 1) του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π.
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από
1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104),
2. το άρθρο πρώτο του ν. 4702/2020 «Κύρωση: α) της από 23.6.2020 τροποποίησης
της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς, β) των από 23.6.2020 Επιμέρους Συμβάσεων
Δωρεάς για τα Έργα ΙΧ και Χ και γ) της από 23.6.2020 τροποποίησης της Επιμέρους
Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VII - Τραύμα της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς
μεταξύ του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του
Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας, που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 89), συμπλήρωση του ν.
4693/2020 (Α΄ 116) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130),
3. την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α΄143),
4. το άρθρο 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος
Υγείας» (Α΄123), όπως ισχύει,
5. την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄37), όπως ισχύει,
6. το άρθρο 4 του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών
ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (Α΄43), όπως
ισχύει,
7. το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α΄ 32),
8. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως ισχύει,
9. την υπ΄ αρ. 50713/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο
Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3360),
10. την υπ΄ αρ. 38941/17.7.2020 απόφαση του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ με θέμα:
«Αποδοχή δωρεάς δώδεκα (12) κλινών ΜΕΘ, δώδεκα (12) αναπνευστήρων, δώδεκα
(12) μόνιτορ, δώδεκα (12) αεροστρωμάτων, ένα (1) βιντεοβρογχοσκόπιο, επιπλέον
αναγκαίο εξοπλισμό, τεχνικές προδιαγραφές, την κάτοψη, την μελέτη, το σχέδιο και
το κόστος βάσει συμφωνημένου προϋπολογισμού των προβλεπόμενων εργασιών
προκειμένου να καταστεί ο χώρος κατάλληλος για την άρτια εγκατάσταση και
λειτουργία του ως άνω εξοπλισμού σύμφωνα με τις κατά περίπτωση τεχνικές
προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία» (ΑΔΑ: ΨΧΝΜ469Η2Ξ-26Σ),
11. την υπ΄ αρ. 124η/26.08.2020 Συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΕ,
12. την υπό στοιχεία Β2α, Β1α/οικ. 52918/27.08.2020 εισήγηση της Γεν.
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,
13. το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, καθώς
κατανέμονται 186 θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., εκ των 500 θέσεων που έχουν
συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020, αποφασίζουμε:
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Την κατανομή εκατόν ογδόντα έξι (186) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών
Ε.Σ.Υ. που συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 για την
στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό των πρόσθετων κλινών νοσηλείας των
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων της χώρας που
δημιουργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης δωρεών προς το Ε.Σ.Υ., πέραν των
οργανικών θέσεων που υφίστανται για τη στελέχωση των Μ.Ε.Θ. και δεν
συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32), ως εξής:
Α/Α

ΔΥΠΕ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

1η
ΔΥΠΕ

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ

2

1η
ΔΥΠΕ

Γενικό
Νοσοκομείο
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

3

1η
ΔΥΠΕ

Γενικό
Νοσοκομείο
Παίδων
Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

4

1η
ΔΥΠΕ

Γενικό
Νοσοκομείο
Αθηνών
«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ−ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
Ε.Ε.Σ.»

5

1η
ΔΥΠΕ

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών O
Ευαγγελισμός − Οφθαλμιατρείο
Αθηνών – Πολυκλινική (οργανική
μονάδα έδρας (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ))

6

2η

Γενικό

Νοσοκομείο

Αθηνών

Πειραιά
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
Παθολογίας
ή 30
Καρδιολογίας
ή
Πνευμονολογίας –
Φυματιολογίας
ή
Χειρουργικής
ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας
Παθολογίας
ή 5
Καρδιολογίας
ή
Πνευμονολογίας –
Φυματιολογίας
ή
Χειρουργικής
ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας
Παιδιατρικής
ή 6
Καρδιολογίας
ή
Πνευμονολογίας –
Φυματιολογίας
ή
Χειρουργικής
Παίδων
ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας
Παθολογίας
ή 6
Καρδιολογίας
ή
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας
ή
Χειρουργικής
ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας
Παθολογίας
ή 33
Καρδιολογίας
ή
Πνευμονολογίας –
Φυματιολογίας
ή
Χειρουργικής
ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας
Παθολογίας
ή 4

ΔΥΠΕ

«Τζάνειο»

7

2η
ΔΥΠΕ

Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο «Αττικόν»

8

2η
ΔΥΠΕ

Γενικό Νοσοκομείο
“Βοστάνειο”

9

2η
ΔΥΠΕ

Γενικό
Νοσοκομείο
Νίκαιας
Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» −
Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία
Βαρβάρα» (οργανική μονάδα έδρας
ΝΙΚΑΙΑ
ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ)

10

3η
ΔΥΠΕ

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
“Γ. Γεννηματάς − Ο Άγιος
Δημήτριος΄΄ (οργανική μονάδα
έδρας Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ)

11

3η
ΔΥΠΕ

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
“Γ. Γεννηματάς − Ο Άγιος
Δημήτριος΄΄
(αποκεντρωμένη
οργανική
μονάδα
(ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ))

12

4η
ΔΥΠΕ

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
“Ιπποκράτειο” (οργανική μονάδα
έδρας (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ))

13

5η
ΔΥΠΕ

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Γενικό

Μυτιλήνης
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Καρδιολογίας
Πνευμονολογίας
Φυματιολογίας
Χειρουργικής
Αναισθησιολογίας
Νεφρολογίας
Παθολογίας
Καρδιολογίας
Πνευμονολογίας
Φυματιολογίας
Χειρουργικής
Αναισθησιολογίας
Νεφρολογίας
Παθολογίας
Καρδιολογίας
Πνευμονολογίας
Φυματιολογίας
Χειρουργικής
Αναισθησιολογίας
Νεφρολογίας
Παθολογίας
Καρδιολογίας
Πνευμονολογίας
Φυματιολογίας
Χειρουργικής
Αναισθησιολογίας
Νεφρολογίας
Παθολογίας
Καρδιολογίας
Πνευμονολογίας
Φυματιολογίας
Χειρουργικής
Αναισθησιολογίας
Νεφρολογίας
Παθολογίας
Καρδιολογίας
Πνευμονολογίας
Φυματιολογίας
Χειρουργικής
Αναισθησιολογίας
Νεφρολογίας
Παθολογίας
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7η
ΔΥΠΕ

15

7η
ΔΥΠΕ

16

7η
ΔΥΠΕ

Πνευμονολογίας
Φυματιολογίας
Χειρουργικής
Αναισθησιολογίας
Νεφρολογίας
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Παθολογίας
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
Καρδιολογίας
Πνευμονολογίας
Φυματιολογίας
Χειρουργικής
Αναισθησιολογίας
Νεφρολογίας
Γενικό
Νοσοκομείο
Χανίων Παθολογίας
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Καρδιολογίας
Πνευμονολογίας
Φυματιολογίας
Χειρουργικής
Αναισθησιολογίας
Νεφρολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ Παθολογίας
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Καρδιολογίας
Πνευμονολογίας
Φυματιολογίας
Χειρουργικής
Αναισθησιολογίας
Νεφρολογίας
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

–
ή
ή
ή
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ή
ή
ή
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ή
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ή
ή
ή
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ή
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ή
ή
ή
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Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ στην ΜΕΘ, απαιτείται
η κατοχή του τίτλου μιας (1) εκ των ειδικοτήτων: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, και η συνδρομή των
προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει.
Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ στην ΜΕΘ Παίδων,
απαιτείται η κατοχή του τίτλου μιας (1) εκ των ειδικοτήτων: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, και η συνδρομή των προϋποθέσεων
του άρθρου 84 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει.
----------.---------667. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ ΔΑΑ/468468/14847/8282 της 1/3.9.2020 «Καθορισμός
των ειδικότερων στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και τον έλεγχο αυτής των
αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο του άρθρου 142 του ν. 4714/2020» (Β΄ 3675)
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Έχοντας υπόψη:
Α.
1. 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).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
5. Του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).
6. Του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49).
7. Τον ν. 2725/1999 (Α΄ 121).
Β.
1. Τον α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
και των αρμοδιοτήτων αυτής» (Α΄ 101).
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. 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).
5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).
6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 κοινή απόφαση των
Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη
(Β΄ 3099).
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7.
Την
υπό
στοιχεία
ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/464751/40346/29232/4685/2813/
ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ.

ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/
31-8-2020
βεβαίωση
της

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν τα σωματεία τα
οποία εγγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική
Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 142 του ν.
4714/2020, αποφασίζουμε:
«Άρθρο 1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική
πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική
Αθλητική Αναγνώριση», στον ιστότοπο «somateia.gga.gov.gr», στην οποία
εγγράφονται τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική
αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώριση στοιχείων και
τον έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α.,
σύμφωνα με την παρούσα και τα παραρτήματά της.
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
1. Σκοποί του ηλεκτρονικού μητρώου του άρθρου 1 είναι:
α. Η στήριξη των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και η έκτακτη
χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την
εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου
2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, το οποίο μπορεί να παραταθεί με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό, Υπουργού.
β. H εν γένει καταγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που φέρουν ή
αποκτούν ειδική αθλητική αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999,
όπως ισχύει κάθε φορά.
γ. H αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων,
όπως και κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός που καθιερώνεται με διάταξη νόμου ή
κανονιστικής πράξης.
2. Το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, επίσημη πηγή πληροφόρησης για
τους τρίτους της ιδιότητας ενός σωματείου ως ερασιτεχνικού και ειδικώς
αναγνωρισμένου αθλητικού. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να
αναρτήσει στο διαδίκτυο, ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό, ηλεκτρονική εφαρμογή,
που θα επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής συγκεκριμένου σωματείου στο
μητρώο.
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Άρθρο 3
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, προκειμένου να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας του άρθρου 1, όλα τα στοιχεία που προβλέπονται ως
υποχρεωτικά στο Παράρτημα Ι.
Για την ορθή υποβολή της αίτησης ακολουθούνται οι οδηγίες συμπλήρωσης της
αίτησης και υποβάλλονται σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) τα
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.
2. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από το ερασιτεχνικό αθλητικό
σωματείο, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητας της αίτησης από τις
αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τα πεδία ελέγχου που
ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ. Ειδικά για τις αιτήσεις εγγραφών που έχουν
υποβληθεί ή υποβάλλονται από την 15η.05.2020 έως και την 31η.12.2020, το
αποτέλεσμα του ελέγχου του υπ΄ αρ. 6 πεδίου ελέγχου και αξιολόγησης του
παραρτήματος ΙΙΙ, δηλαδή η σύμπραξη ή μη δικηγόρου ως δικαστικού αντιπροσώπου
και προέδρου της εφορευτικής επιτροπής της τελευταίας χρονικά γενικής συνέλευσης
των μελών του σωματείου, κατά την οποία διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες ανάδειξης
των καταστατικών του οργάνων, δεν λαμβάνεται υπόψη για την εγγραφή του
σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο της παρ.1. Το ίδιο ισχύει, κατ΄ εξαίρεση και για
τις αιτήσεις εγγραφών που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται από την 15η.05.2020
έως και την 31η.12.2020, από σωματεία που υπάγονται στις αθλητικές ομοσπονδίες
της σκοποβολής και της τοξοβολίας, ως προς το αποτέλεσμα του ελέγχου των υπ΄ αρ.
9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 και 9.4.4 πεδίων ελέγχου και αξιολόγησης του παραρτήματος
ΙΙΙ.
3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με την παρούσα
προκύψει έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το
σωματείο δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο. Το αιτούν αθλητικό σωματείο
ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εγγραφή του ή μη στο
ηλεκτρονικού μητρώο του άρθρου 1.
4. Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των
υποχρεωτικών πεδίων του Παραρτήματος Ι, όπως και για την καταχώριση
αποκλειστικά στην πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) των
απαιτούμενων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ δικαιολογητικών.
5. Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σωματείου συνιστά υπεύθυνη
δήλωση σύμφωνα με τον ν. 1599/1986.
Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται σε δύο
κύκλους.
2. Ο πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης, που εκκίνησε την 15η Μαΐου 2020
ολοκληρώνεται την 11η Σεπτεμβρίου 2020.
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3. Τα σωματεία που υπέβαλαν αιτήσεις οριστικά έως την 11η.09.2020, οι οποίες,
αφού ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3, βρέθηκαν ελλιπείς με
αποτέλεσμα τη μη εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1, έχουν
δικαίωμα συμπλήρωσης και επανυποβολής των αιτήσεών τους κατά τον δεύτερο
κύκλο, ο οποίος λήγει την 31η.12.2020.
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν για πρώτη φορά ως την 31η.12.2020 και αφού
ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 βρέθηκαν ελλιπείς, δύνανται
να συμπληρωθούν και να επανυποβληθούν έως και τις 22.01.2021.
Άρθρο 5
ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 διατηρούνται
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών
Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄49), υποκατηγορία του οποίου αποτελεί
το ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 της παρούσας, με την έγγραφη συναίνεση του
νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με την προϋπόθεση τήρησης των
απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες
τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων
χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 4 του άρθρου 142 του
ν. 4714/2020. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής στο
ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 και επίτευξης των σκοπών του άρθρου 2 της
παρούσας.
2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με
οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται online για πέντε (5) έτη και φυλάσσονται πέραν του
χρονικού διαστήματος τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα
με τον ν. 2472/1997 (Α΄50) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η
Γ.Γ.Α. ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία.
3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα
προβολής των στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν
περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του μητρώου και μόνο για τους
σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως
και 19 του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα
οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 στοιχεία.
(Ακολουθούν Παραρτήματα ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ)»
Η παρούσα απόφαση τροποποιήθηκε και το διατακτικό και τα Παραρτήματα
αυτής αντικαταστάθηκαν ως άνω από την απ. Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672 της
2/7.12.2020
«Τροποποίηση
της
υπό
στοιχεία
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β΄3675) απόφασης του Υφυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον καθορισμό των ειδικότερων
στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και τον έλεγχο αυτής των αθλητικών
σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020
(Α΄148)» (Β’ 5357).
----------.---------668. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 94102 ΕΞ 2020 της
28.8/3.9.2020 «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)
Έχοντας υπόψη:
Α. 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 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.
2. Του ν. 3681/2010 «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.
3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
4. 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
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οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4690/2020 (Α΄ 104).
5. Των υπ΄ αρ. 1918/19.3.2012 (Β΄ 1108), 3410/ 25.7.2014 (Β΄ 2043) και υπό
στοιχεία ΔΟΔ Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β΄ 11) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.
6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
7. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
8. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
Β. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 8 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).
Γ. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 196/10.8.2020 εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Οικονομικών σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται κατά έξι μήνες οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων των οφειλών
προς το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων, που έχουν
ρυθμιστεί με τις υπ΄ αρ. 1918/19.3.2012 (Β΄ 1108), 3410/25.7.2014 (Β΄ 2043) και
υπό στοιχεία Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β΄ 11) αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών, και λήγουν από 1.4.2020 έως και 1.9.2020, ήτοι οι οφειλές που έληγαν
1.4.2020 παρατείνονται έως 1.10.2020, οι οφειλές που έληγαν 4.5.2020
παρατείνονται έως 2.11.2020, οι οφειλές που έληγαν 1.6.2020 παρατείνονται έως
1.12.2020, οι οφειλές που έληγαν 1.7.2020 παρατείνονται έως 4.1.2021, οι οφειλές
που λήγουν 1.8.2020 παρατείνονται έως 1.2.2021 και οι οφειλές που λήγουν 1.9.2020
παρατείνονται έως 1.3.2021.
2. Αναστέλλεται κατά έξι μήνες ως ανωτέρω η είσπραξη των ανωτέρω οφειλών.
3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
διαστήματος της αναστολής.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των υπ΄ αρ. 1918/19.3.2012 (Β΄ 1108),
3410/25.7.2014 (Β΄ 2043) και υπό στοιχεία ΔΟΔ Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β΄ 11)
αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.
----------.----------
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669. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 54308 της 3/3.9.2020
«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Οινοφύτων του Δήμου
Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και 16.9.2020» (Β΄ 3703)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56393 της 14/14.9.2020
«Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.54308/3.9.2020 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 πολιτών τρίτων χωρών Οινοφύτων του Δήμου
Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και 16.9.2020” (Β΄ 3703),
έως και τις 30.9.2020» (Β΄ 3925) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.54308/3.9.2020 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 πολιτών τρίτων χωρών Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το
χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και 16.9.2020» (Β΄ 3703), παρατείνεται από
την λήξη της έως και τις 30.9.2020.»
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60025 της 29/29.9.2020
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 54308/3.9.2020 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 πολιτών τρίτων χωρών Οινοφύτων
του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και 16.9.2020”
(Β’ 3703), έως και τις 12.10.2020» (Β’ 4207) ορίστηκε ότι: «Η υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.54308/3.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή
φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το
χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και 16.9.2020» (Β’ 3703), η ισχύς της οποία
παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56393/14.9.2020 (Β’ 3925) όμοια
απόφαση των ιδίων Υπουργών έως τις 30.9.2020, παρατείνεται από τη λήξη της
έως και τις 12.10.2020.»
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, η οποία 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, η οποία 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. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπό στοιχεία 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
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Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως παρατάθηκε με τις υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.25768/16.4.2020 (Β΄ 1472), έως τις 10.5.2020,
Δ1α/ΓΠ.οικ.29105/9.5.2020
(Β΄
1771),
έως
τις
21.5.2020,
Δ1α/ΓΠ.οικ.31689/21.5.2020
(Β΄
1972),
έως
τις
7.6.2020,
Δ1α/ΓΠ.οικ.35115/5.6.2020
(Β΄
2191)
έως
τις
21.6.2020,
Δ1α/ΓΠ.οικ.38739/19.6.2020
(Β΄
2453),
έως
τις
5.7.2020,
Δ1α/ΓΠ.οικ.42069/3.7.2020
(Β΄
2730),
έως
τις
19.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β΄ 2947), έως τις 2.8.2020, Δ1α/ΓΠ.οικ.
48940/31.7.2020 (Β΄ 3168), έως τις 31.8.2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ. 52969/ 27.8.2020 (Β΄
3574), έως τις 15.9.2020, κοινές αποφάσεις των ιδίων Υπουργών.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω
εμφάνισης κρούσματος του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών Οινοφύτων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να προληφθεί η διασπορά
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στην εν λόγω δομή φιλοξενίας μεταναστών αλλά
και στην ευρύτερη περιοχή.
4. Την από 3.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.54307/3.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών 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 3.9.2020 έως και τις
16.9.2020, των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 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 του Διοικητή της δομής, των
φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών
αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες
τρίτων χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά)
μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που
κατανοούν, καθώς και όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της
δομής για τους λόγους εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για
την ανάγκη πιστής τήρησής του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους
εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας.
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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 Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας,
τον Δήμο Τανάγρας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προς υλοποίηση των
σχετικών προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
Η υπό στοιχεία 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), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν
θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.
----------.----------670. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 54338 της
3/3.9.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό
διάστημα από 3.9.2020 έως και 12.9.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3704)
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,
η οποία 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).
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8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «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).
10. Tις υπ΄ αρ. 91580/3.9.2020 και 91597/3.9.2020 αναφορές της Διυπηρεσιακής
Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, σχετικά με τη μη τήρηση των οριζομένων στην υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «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).
11. Την από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.54337/3.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών 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 3.9.2020 έως
και 12.9.2020, 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 Διοχάρους στα Ιλίσια του Δήμου Αθηναίων και
-Λαϊκή αγορά επί της οδού Βραυρώνος στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου
Μεσόγαιας,
με φορέα λειτουργίας αυτών την Περιφέρεια Αττικής για λόγους δημόσιας υγείας
και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη και της
διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων όρων στην υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
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ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού
στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 3611), σύμφωνα με τις υπ΄ αρ. 91580/3.9.2020 και 91597/3.9.2020
αναφορές της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
----------.---------671. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.
115744/Ζ1 της 4/4.9.2020 «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β΄ 3707)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90),
β. του 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός 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),
στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
θ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7),
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ι. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ια. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ιβ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ιγ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155).
2. Tης υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).
3. Την υπό στοιχεία 7921/Υ1/6.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 3297).
4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 29.7.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη»
(Β΄ 3099).
5. Την υπό στοιχεία 98540/Ζ1/23.7.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων με θέμα «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική
εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020» (Β΄ 3073).
6. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/29.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων 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).
7. Την από 20.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 (107η συνεδρίαση) αναφορικά με τα
υγειονομικά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά τη λειτουργία των Α.Ε.Ι.
8. Το γεγονός ότι απαιτείται να ρυθμιστούν ειδικότερα μέτρα και κανόνες
ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται ανά περίπτωση για την προστασία της δημόσιας
υγείας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
9. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/405/ 113212 /B1/ 1.9.2020 βεβαίωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Λειτουργία των Α.Ε.Ι.
Tα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τίθενται σε πλήρη λειτουργία, μετά
την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους, η οποία είχε επιβληθεί ως έκτακτο
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μέτρο προστασίας κατά του κινδύνου διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID -19 έως την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020, και
εφαρμόζουν τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που
ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο δεύτερο
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές, το διδακτικό
και λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες εντός των Α.Ε.Ι. στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) στις αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια και κάθε είδους κλειστούς χώρους όπου
παρέχεται κάθε είδους εκπαιδευτικό έργο,
β) στα αναγνωστήρια, στις αίθουσες χρήσης πολυμέσων και στις βιβλιοθήκες των
Α.Ε.Ι.,
γ) στους εσωτερικούς κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι.,
δ) στους κοινόχρηστους χώρους των φοιτητικών εστιών, εστιατορίων και κυλικείων
των Α.Ε.Ι.,
ε) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. όπου παρατηρείται ταυτόχρονη
παρουσία υψηλού αριθμού ατόμων.
2. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι φοιτητές και το
διδακτικό προσωπικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν
είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα,
χρήση πνευστών μουσικών οργάνων) καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση
μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα
κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων). Στις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που δεν διεξάγονται με τη χρήση μάσκας, απαιτείται η τήρηση
απόστασης τριών (3) μέτρων των φοιτητών μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και του
διδακτικού προσωπικού.
3. Οι φοιτητές που παραβιάζουν την υποχρέωση του άρθρου δεύτερου ως προς την
υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων που διενεργούνται με φυσική παρουσία,
των εργαστηρίων και των κλινικών ασκήσεων, ενώ σε περίπτωση άρνησης
αποχώρησής τους παραπέμπονται αρμοδίως για την εκτέλεση πειθαρχικού
παραπτώματος σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.
4. Στους χώρους των διοικητικών υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα μέτρα που
ισχύουν για τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτά εξειδικεύονται
κάθε φορά με αποφάσεις, εγκυκλίους και οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και
Εσωτερικών.
Άρθρο τρίτο
Εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.
Για την διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών
δευτέρου κύκλου κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
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κατά παρέκκλιση του παρόντος άρθρου βλ. την 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.
1. Η εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διδασκαλία μαθημάτων
(υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής) και σεμιναρίων στο
πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, πραγματοποιείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών και με
φυσική παρουσία των φοιτητών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των
εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος
ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο έως τον αριθμό πενήντα (50) ανά τμήμα. Κατά τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας εφαρμόζεται η τήρηση αποστάσεων μεταξύ
των συμμετεχόντων φοιτητών και μεταξύ αυτών και του διδακτικού προσωπικού για
την αποφυγή συγχρωτισμού. Είναι δυνατή η οργάνωση της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας του ίδιου μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου σε πολλαπλά
τμήματα με τον ίδιο ως άνω μέγιστο αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών ανά τμήμα.
Έως τον καθορισμό του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα, όπως
αυτός θα προκύψει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής δήλωσης
μαθημάτων, η οποία θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο έως τις 26 Οκτωβρίου
2020, λαμβάνεται υπόψη ο μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα
κατά την προηγούμενη τριετία. Σε περίπτωση που για ένα ή περισσότερα μαθήματα,
ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπολογιστεί με ασφάλεια μέχρι την ανωτέρω
προθεσμία, τα εν λόγω μαθήματα προσφέρονται με τη χρήση μεθόδων εξ
αποστάσεως.
2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά εκπαιδευτική
δραστηριότητα (μάθημα ή σεμινάριο) υπερβαίνει τον αριθμό των πενήντα (50), η
εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου
πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, των οποίων η διδασκαλία οργανώνεται με τη
χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.
4485/2017 (Α΄ 114), δεν επηρεάζονται από το περιεχόμενο του παρόντος.
3. Για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση μεθόδων εξ
αποστάσεως κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση της
Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος ή του ανά
περίπτωση αρμόδιου οργάνου σε περίπτωση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών
(Συνέλευση Τμήματος ή Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ή Ειδική Διιδρυματική
Επιτροπή), στην οποία αναφέρεται ρητώς το σύνολο των μαθημάτων που θα
παρασχεθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανά πρόγραμμα σπουδών. Η
απόφαση κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για μαθήματα
των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου όπου η εκπαιδευτική διαδικασία θα
προσφέρεται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως, συστήνεται η σύσταση
ολιγομελών ομάδων με μέγιστο αριθμό τριάντα (30) φοιτητών για τη διενέργεια δια
ζώσης φροντιστηριακών μαθημάτων με τη συμμετοχή επικουρικού διδακτικού
προσωπικού, υποψήφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών για την
υποστήριξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας.
4. Η δυνατότητα οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους εξ
αποστάσεως της παρούσας δεν ισχύει για τα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις,
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για τη διεξαγωγή των οποίων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα τέταρτο και
πέμπτο.
5. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου
και δεύτερου κύκλου διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19
και του Υπουργείου Υγείας, που εφαρμόζονται στους φορείς του δημόσιου ή
ιδιωτικού τομέα όπου διεξάγεται η πρακτική άσκηση.
Άρθρο τέταρτο
Διδακτικό έργο σε Σχολές Επιστημών Υγείας
1. Για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των
Α.Ε.Ι., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή των
Επιστημών Υγείας και η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει κλινική άσκηση σε
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, εφαρμόζονται τα εξής:
α) Με επιμέλεια της Συνέλευσης του Τμήματος κάθε Α.Ε.Ι, πριν την έναρξη της
συμμετοχής των φοιτητών σε κλινικές ασκήσεις, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά
ενημερώσεις από το διδακτικό προσωπικό προς τους φοιτητές προκειμένου να
παρασχεθεί πλήρης πληροφόρηση για τη νόσο και τα μέτρα πρόληψης.
β) Οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., κατά τη διενέργεια των
κλινικών ασκήσεων εφαρμόζουν υποχρεωτικά όλα τα αναγκαία μέτρα ατομικής
προστασίας, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν για το πάσης φύσεως προσωπικό, το οποίο
απασχολείται σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι φοιτητές πριν την έναρξη της
συμμετοχής τους στις κλινικές ασκήσεις υποβάλλονται σε υποχρεωτικό προληπτικό
εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που διενεργείται
με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. Ο έλεγχος
πραγματοποιείται δωρεάν σε μία από τις δημόσιες δομές υγείας της ημεδαπής, κατά
προτίμηση αυτής όπου θα πραγματοποιηθεί το διδακτικό έργο των φοιτητών, και τα
αποτελέσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται με επιμέλεια του κάθε φοιτητή στο
διδακτικό προσωπικό, το οποίο θα έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή του διδακτικού
έργου των κλινικών ασκήσεων.
γ) Ο ανώτατος αριθμός των εκπαιδευόμενων φοιτητών δύναται να ανέλθει κατ΄
ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ανά ομάδα διεξαγωγής κλινικών ασκήσεων. Σε
περίπτωση υπέρβασης του εν λόγω αριθμού, πραγματοποιούνται περισσότερες
ομάδες, με δυνατότητα μείωσης του χρόνου διεξαγωγής της κλινικής άσκησης των
φοιτητών, όπου αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο.
δ) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των φοιτητών των Α.Ε.Ι. σε κλινικές ασκήσεις που
αφορούν στην εξέταση και παρακολούθηση ασθενών που νοσούν από COVID-19,
καθώς και στη διαχείριση εργαστηριακών δειγμάτων ασθενών με νόσο COVID-19.
2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων
ασφαλείας της παρ. 1 παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και το
διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περίπτωση το διδακτικό
έργο των κλινικών ασκήσεων σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.
Άρθρο πέμπτο
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Διδακτικό έργο σε εργαστήρια
1. Για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των
Α.Ε.Ι., των οποίων η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις
εκτός χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, εφαρμόζονται τα εξής:
α) Οι ομάδες των φοιτητών για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων είναι
υποχρεωτικά ολιγομελείς, με μέγιστο αριθμό τους τριάντα (30) εγγεγραμμένους
φοιτητές. Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι στον χώρο
διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση
αποστάσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ήτοι φοιτητών, διδακτικού και λοιπού
προσωπικού προς αποφυγή συγχρωτισμού, για τον λόγο αυτό συστήνεται η
δημιουργία περισσοτέρων ομάδων φοιτητών.
β) Ο σχετικός εξοπλισμός του εργαστηρίου (πάγκοι, εργαλεία κ.λπ.), καθώς και οι
χώροι που χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση, θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά
μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών και πριν
την είσοδο της επόμενης.
γ) Από το πέρας της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών έως την
έναρξη της επόμενης, οι χώροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για ένα
τέταρτο (1/4) της ώρας, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος αερισμός και η
κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών από την επόμενη ομάδα.
2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων
ασφαλείας της παρ. 1 παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και το
διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περίπτωση το διδακτικό
έργο των εργαστηριακών ασκήσεων σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.
Άρθρο έκτο
Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των Α.Ε.Ι.
1. Τα φοιτητικά εστιατόρια των Α.Ε.Ι. λειτουργούν κανονικά για τη σίτιση των
φοιτητών, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά με παραλαβή φαγητού σε πακέτο
και τήρηση διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας από αυτό που είθισται να ισχύει, με
στόχο την αποφυγή συγχρωτισμού των φοιτητών και δημιουργία ουρών αναμονής.
2. Τα κυλικεία των Α.Ε.Ι. λειτουργούν κανονικά και εξυπηρετούν τους φοιτητές, το
διδακτικό και λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ι. αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και
ροφημάτων είτε με διανομή των προϊόντων (delivery) είτε με παροχή των προϊόντων
σε πακέτο από το κατάστημα (take away). Απαγορεύεται η τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων, stands, καρεκλών κ.λπ. και η παραμονή ατόμων στους χώρους
των κυλικείων μετά την ολοκλήρωση της αγοράς τους προς αποφυγή συγχρωτισμού.
3. Κατά τη διάρκεια αναμονής των φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού
στα φοιτητικά εστιατόρια και τα κυλικεία των Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτησή τους
συστήνεται η τήρηση ελάχιστης απόστασης μεταξύ αυτών ενός και μισού (1,5)
μέτρου, όπου αυτό είναι δυνατό
4. Για τη λειτουργία των φοιτητικών εστιατορίων και των κυλικείων εντός των
Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα ειδικότερα μέτρα που καθορίζονται στο παράρτημα Α΄ της
παρούσας.
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Άρθρο έβδομο
Συμμετοχή αλλογενών/αλλοδαπών στην εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.
Οι αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές εκτός Ε.Ε. και οι αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές
εντός Ε.Ε. συμμετέχουν κανονικά στην εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί τα μέτρα που εκάστοτε ισχύουν κατά την είσοδό τους
στη χώρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε παρεχόμενες οδηγίες της αρμόδιας Επιτροπής
και του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο όγδοο
Λειτουργία πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών - αναγνωστηρίων - φοιτητικών
γυμναστηρίων - αθλητικές εγκαταστάσεις
1. Οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τους
εκάστοτε όρους λειτουργίας τους τόσο για τη μελέτη των φοιτητών εντός των χώρων
αυτών, όσο και για τον δανεισμό βιβλίων, εφόσον αυτός επιτρέπεται. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται τα μέτρα και οι οδηγίες που ισχύουν για τη λειτουργία των
βιβλιοθηκών, με την επιφύλαξη της παρ. 2. του παρόντος.
2. Σε χώρους αναγνωστηρίων και βιβλιοθηκών όπου παρέχεται η δυνατότητα
μελέτης απαιτείται η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου
μεταξύ των παρευρισκομένων φοιτητών, ενώ συστήνεται ο ενδελεχής καθαρισμός και
τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων μελέτης των φοιτητών.
3. Στα φοιτητικά γυμναστήρια, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
άθλησης, καθώς και σε κάθε είδους αθλητικές εγκαταστάσεις εφαρμόζονται οι
ειδικότεροι όροι και τα υγειονομικά μέτρα που καθορίζονται από την Εθνική
Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, την
Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τα
Υπουργεία Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο ένατο
Ορκωμοσίες - Συνέδρια - Ημερίδες
1. Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης με φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού
προσωπικού δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται νομοθετική
πρόβλεψη περί περιορισμού της συνάθροισης φυσικών προσώπων έως έναν μέγιστο
αριθμό σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στην έδρα του ΑΕΙ ή στο σύνολο της
επικράτειας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα
οι τελετές αποφοίτησης δύνανται να διενεργούνται με τη χρήση μεθόδων εξ
αποστάσεως.
2. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διεξάγουν συνέδρια και ημερίδες σύμφωνα με τα εκάστοτε
ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του
Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση όμως συστήνεται η διεξαγωγή αυτών εξ
αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Άρθρο δέκατο
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Λειτουργία οργάνων διοίκησης
Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., καθώς και των
λοιπών συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. διενεργούνται
μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις συνεδριάσεις των
συλλογικών διοικητικών οργάνων του Δημοσίου Τομέα.
Άρθρο ενδέκατο
Ευπαθείς ομάδες
Σε περίπτωση κατά την οποία ο διδάσκων, στον οποίον έχει ανατεθεί διδακτικό
έργο σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών ή/ και εργαστηριακών ασκήσεων, ανήκει
αποδεδειγμένα σε ομάδα αυξημένου κινδύνου (ευπαθή ομάδα), με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται το εν λόγω διδακτικό έργο σε
άλλον διδάσκοντα.
Άρθρο δωδέκατο
Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19
Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. καταρτίζεται γραπτό
σχέδιο/πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος
COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την κείμενη νομοθεσία. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, κατά προτίμηση ειδικότητας
που ανήκει στις επιστήμες υγείας, ανά Σχολή ή Τμήμα του Α.Ε.Ι. ή φοιτητική εστία
του Α.Ε.Ι., ως υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του σχεδίου του
παρόντος, με τα στοιχεία επαφής και επικοινωνίας τους. Με επιμέλεια του Πρύτανη,
η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι, γνωστοποιείται με κάθε δυνατό
μέσο προς όλους τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και
κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στην Εθνική
Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Κάθε κρούσμα
(φοιτητής, μέλος ΔΕΠ, μέλος του διοικητικού προσωπικού) ανακοινώνεται
υποχρεωτικά στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου/ πρωτόκολλου διαχείρισης
πιθανού η επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος προβαίνει στις προβλεπόμενες
ενέργειες σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ανακοινώνοντάς το στον Ε.Ο.Δ.Υ. ως
αρμόδιο φορέα ιχνηλάτησης, και στην Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση ύποπτου περιστατικού, γίνεται υποχρεωτικά
εκτίμηση του κινδύνου για πιθανές επαφές κρούσματος σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Ε.Ο.Δ.Υ., υποδεικνύονται τα μέτρα που πρέπει
να ληφθούν ανά περίπτωση, ενώ σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος
πραγματοποιείται άμεσα απολύμανση των χώρων και του εργαστηριακού ή λοιπού
εξοπλισμού, που ήρθε σε επαφή το κρούσμα, λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα
μέτρα θέσης υπό περιορισμό/καραντίνα του κρούσματος (σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η
εκπαιδευτική διαδικασία της ακαδημαϊκής μονάδας.
Άρθρο δέκατο τρίτο
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Γενικά μέτρα προστασίας
1. Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό οφείλουν να τηρούν τα μέτρα
ατομικής υγιεινής και συστήνεται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την
απολύμανση των χεριών τους.
2. Εάν κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα
τους διδάσκοντες των μαθημάτων, στα οποία συμμετείχε, και τον υπεύθυνο
εφαρμογής του πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού κρούσματος προκειμένου να
αξιολογείται το περιστατικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο του προηγούμενου
άρθρου. Αντίστοιχα, εάν κάποιος φοιτητής, αλλοδαπός επισκέπτης ή αλλοδαπός
διδάσκων, που διαμένει σε φοιτητική εστία εμφανίσει συμπτώματα, υποχρεούται να
ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο εφαρμογής του πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού
κρούσματος της φοιτητικής εστίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αναρτώνται
σε εμφανές σημείο σε κοινόχρηστο χώρο της εστίας, προκειμένου να ληφθούν τα
αντίστοιχα μέτρα σύμφωνα το σχέδιο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου
περιστατικού COVID-19 του Α.Ε.Ι.
3. Η ασφαλής λειτουργία των Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της
Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID -19, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις
σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Το αρμόδιο όργανο του οικείου Α.Ε.Ι. μεριμνά για την προμήθεια των αναγκαίων
ειδών και την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, καθώς και τη διάθεσή τους σε όλους
τους χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία και τους λοιπούς χώρους του
Α.Ε.Ι.
5. Κατά τη διάρκεια της χρήσης χώρων των Α.Ε.Ι. (αίθουσες, αμφιθέατρα,
εργαστήρια κ.λπ.) για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία
συστήνεται η χρήση χώρων με φυσικό αερισμό, και όπου δεν είναι αυτό εφικτό
επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών μονάδων σύμφωνα τις εγκυκλίους του
Υπουργείου Υγείας.
6. Το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι. οφείλει να συστήνει να
αποφεύγεται ο τυχόν συνωστισμός και συγχρωτισμός των φοιτητών στους
κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι. με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων
1. Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ι. είναι υπεύθυνοι για
την πιστή και ορθή εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και η
τήρηση αυτών εναπόκειται αποκλειστικά σε δική τους ευθύνη, και ιδίως η χρήση μη
ιατρικής μάσκας.
2. Η ορθή και ενιαία εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας και των
κανόνων ασφαλείας κατά την εκπαιδευτική λειτουργία των Α.Ε.Ι., καθώς και η
παρακολούθηση εφαρμογής τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα απόφαση,
πραγματοποιείται κεντρικά από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι.
3. Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή
των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα κατά το μέρος που αφορά στα μέτρα
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος.
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4. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να
λαμβάνεται απόφαση για τους τρόπους παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων
ανά ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος.
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας εντός των Α.Ε.Ι. - Κυρώσεις
1. Η παράβαση των μέτρων του άρθρου έκτου και των οδηγιών του Παραρτήματος
Α΄ του παρόντος, επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:
Ιδιωτικές
επιχειρήσεις
(ΚΑΔ)
Υπηρεσίες που παρέχονται
από φοιτητικά εστιατόρια
(ΚΑΔ 56.29.20.05)

Παράβαση ανά περίπτωση

Κυρώσεις

Μη τήρηση αποστάσεων,
κανόνων υγιεινής και μη
χρήσης μάσκας από τους
εργαζομένους
της
επιχείρησης

Υπηρεσίες
παροχής
γευμάτων και ποτών από
κυλικείο Α.Ε.Ι. (ΚΑΔ
56.10.19.07)

Μη τήρηση αποστάσεων
και κανόνων υγιεινής και
μη χρήσης μάσκας από
τους εργαζομένους της
επιχείρησης

1η Παράβαση Διοικητικό
πρόστιμο δύο χιλιάδων
(2.000)
ευρώ
και
αναστολή λειτουργίας για
δεκαπέντε
(15)
ημερολογιακές ημέρες
2η Παράβαση Διοικητικό
πρόστιμο
τεσσάρων
χιλιάδων (4.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για
τριάντα
(30)
ημερολογιακές ημέρες
1η Παράβαση Διοικητικό
πρόστιμο δύο χιλιάδων
(2.000)
ευρώ
και
αναστολή λειτουργίας για
δεκαπέντε
(15)
ημερολογιακές ημέρες
2η Παράβαση Διοικητικό
πρόστιμο
τεσσάρων
χιλιάδων (4.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για
τριάντα
(30)
ημερολογιακές ημέρες

Άρθρο δέκατο έκτο
Επιβολή κυρώσεων - Αρμόδια όργανα
Τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 3611)
εφαρμόζονται αναλογικά για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου δέκατου πέμπτου
ως προς τις Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τη διαδικασία ελέγχων
300

και πιστοποίησης παραβάσεων, την επιβολή, βεβαίωση, είσπραξη προστίμων και την
γνωστοποίηση των κυρώσεων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Οδηγίες για τη λειτουργία των φοιτητικών εστιατορίων και των κυλικείων εντός των
Α.Ε.Ι.
1. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γευμάτων και ποτών εντός των
Α.Ε.Ι (φοιτητικά εστιατόρια και κυλικεία) υποχρεούνται κατά τη λειτουργία τους να
εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα:
α) Η χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό καθ΄ όλη τη διάρκεια της
εργασίας του είναι υποχρεωτική, κατά την προετοιμασία των γευμάτων, τροφίμων
και ροφημάτων, τη διανομή των προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών
(φοιτητών, του διδακτικού και λοιπού προσωπικού).
β) Το προσωπικό εφαρμόζει σχολαστικά τους γενικούς κανόνες καθαριότητας,
απολύμανσης χώρων και ατομικής υγιεινής (π.χ. καλό και συχνό πλύσιμο χεριών με
σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών, ιδιαίτερα πριν και μετά τον
χειρισμό τροφίμων, την προετοιμασία ροφημάτων, συχνή και σχολαστική
απολύμανση επιφανειών κ.λπ.).
γ) Το προσωπικό εφαρμόζει τα γενικά μέτρα προφύλαξης για πρόληψη της
μετάδοσης του ιού SARS-CoV- 2, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη νόσο COVID-19
(π.χ. αποχή από την εργασία σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή άλλων
συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19, χρήση προστατευτικής μάσκας εκτός του
ωραρίου εργασίας τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε εσωτερικούς χώρους
και σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχει συνωστισμός κ.λπ.).
δ) Τα γεύματα και τρόφιμα που διαθέτουν είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί
κατάλληλα με όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα πριν την ώρα διάθεσής τους σε
ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό.
ε) Οι φοιτητές, οι επισκέπτες, το διδακτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό πρέπει
να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου κατά την αναμονή για την
εξυπηρέτησή τους, όπου αυτό είναι δυνατό, για τον λόγο αυτό προτείνεται να
τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση στο έδαφος με τις προβλεπόμενες αποστάσεις.
στ) Εάν ο χώρος που εδρεύουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι κλειστός ή είναι
ανοικτός και δεν είναι εφικτό να τηρηθεί η απόσταση της προηγούμενης περίπτωσης,
η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από όλους τους παρευρισκόμενους στον χώρο.
ζ) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, stands, καρεκλών κ.λπ. και η
παραμονή ατόμων στους χώρους των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων μετά την
εξυπηρέτηση των πελατών προς αποφυγή συγχρωτισμού.
2. Οι φοιτητές, οι επισκέπτες, το διδακτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό
συνίσταται να πλένουν σχολαστικά τα χέρια τους ή να χρησιμοποιούν αλκοολούχο
αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά τη συναλλαγή τους για την αγορά γευμάτων,
τροφίμων και ποτών.
----------.----------
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672. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54600 της
4/4.9.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
λαϊκής υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για
το χρονικό διάστημα από 4.9.2020 έως και 13.9.2020, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄
3708).
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,
η οποία 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 υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «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).
10. Tην υπ΄ αρ. 1016/14/24/3.9.2020 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος
Έδεσσας, σχετικά με τη μη τήρηση των οριζομένων στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
53080/28.8.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3611).
11. Την από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.54599/4.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών 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
Tην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της κάτωθι λαϊκής υπαίθριας αγοράς της
περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) για το χρονικό διάστημα από 4.9.2020
έως και 13.9.2020, 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 υπαίθρια αγορά που πραγματοποιείται την ημέρα Πέμπτη κάθε εβδομάδας
του Δήμου Έδεσσας Πέλλας, με φορέα λειτουργίας αυτής τον Δήμο Έδεσσας
Πέλλας, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID19, λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων όρων
στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 (Β΄ 3611) κοινή υπουργική
απόφαση, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 1016/14/24/3.9.2020 αναφορά του Αστυνομικού
Τμήματος Έδεσσας.
----------.---------673. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 11033 της 4/4.9.2020 «Καταβολή επιχορήγησης στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την ανάληψη δράσεων που σχετίζονται με την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3709)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου δέκατου ένατου της από 10 Αυγούστου 2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19,
στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄
157),
β. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως ισχύει,
δ. του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (A΄ 105),
ε. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
στ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» (Α΄ 5),
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ζ. του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
η. του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 126),
ι. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄
155),
ια. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),
ιβ. της υπό στοιχεία Υ44/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
3299).
2. Την υπό στοιχεία 2/2899/ΔΠΓΚ/24.01.2020 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση
του κρατικού προϋπολογισμού” (Β΄ 3240)» (Β΄ 124), (Α.Δ.Α.: 646ΨΗ-Τ2Γ).
3. Την υπό στοιχεία 2/31040/ΔΠΓΚ/29.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΣΔΗ-ΧΕΔ)
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του
Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β΄ 3240)».
4. Την υπό στοιχεία 2/5236/ΔΠΓΚ/30/01/2020 (ΑΔΑ: Ψ4Λ6Η-ΥΩΕ) εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους
2020».
5. Την υπ΄ αρ. 2001055000008/04.03.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
περί εγγραφής πιστώσεων ύψους 25.000.000,00 € στον Α.Λ.Ε. 2420205001 του
ΕΦ1055-201-0000000 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
6. Το υπ΄ αρ. 68/25.08.2020 έγγραφο του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
με θέμα «Επιχορήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου».
7. Την υπ΄ αρ. 11001/03.09.2020 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων
της ΓΔΔΟΥ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία
προκαλείται δαπάνη ποσού διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (299.000,00 €)
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ε.Φ. 1055-201, οικονομικού έτους 2020
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Την επιχορήγηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το ποσό των διακοσίων
ενενήντα εννέα χιλιάδων (299.000,00) ευρώ με σκοπό την υλοποίηση δράσεων που
σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και αποσκοπούν στην
προστασία των διαμενόντων, των εργαζομένων και των επισκεπτών των δομών
φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών που λειτουργούν εντός των διοικητικών
ορίων της καθώς και των τοπικών κοινωνιών.
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2. Η ανωτέρω επιχορήγηση, όπως αυτή εξειδικεύεται στο υπ΄ αρ. 68/25.08.2020
έγγραφο του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη – Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και
Πρόνοιας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αφορά στα εξής:
α. αποζημίωση πρόσθετου ιατρικού προσωπικού στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Λέσβου, Σάμου και Χίου,
β. αποζημίωση πρόσθετου προσωπικού στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου
και Λέσβου,
γ. προμήθεια θαλάμου αρνητικής πίεσης για τη νήσο Ψαρά,
δ. προμήθεια μηχανήματος για διενέργεια εξέτασης κορωνοϊού για καθένα από τα
Κ.Υ.Τ. Λέσβου, Σάμου και Χίου,
ε. προμήθεια τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού για καθένα από τα παραπάνω Κ.Υ.Τ. και
στ. προμήθεια ιατρικού υλικού (π.χ. μάσκες, στολές κ.λπ.).
Άρθρο 2
Η καταβολή της επιχορήγησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με το ποσό των
διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (299.000,00 €), θα πραγματοποιηθεί από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου με μεταφορά από τον Α.Λ.Ε. 2420205001 «Δημοτικά
τέλη άρθρου 195 ν. 4662/2020» του Ε.Φ. 1055-201 «Γενική Γραμματεία
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου» στον Α.Λ.Ε. 2310402899 «Επιχορήγηση
σε ΟΤΑ Β΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς» του ιδίου Ειδικού Φορέα του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου.
Η πληρωμή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Χρηματικού
Εντάλματος Πληρωμής με δικαιούχο την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον ως
άνω Α.Λ.Ε.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
----------.---------674. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. απόφ. 302 της
3.8/7.9.2020 «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των διοικητικών
υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.) για το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο του έτους 2020» (Β΄ 3713)
----------.---------675. ΑΠΟΦΑΣH ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY
ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ.
Γ2α/οικ.47875
της
2/7.9.2020
«Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΑΤΤΙΚΟΝ''» (Β΄ 3715)
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Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 83 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος
Υγείας» (Α΄ 123).
3. Το άρθρο 42 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α΄ 287).
4. Το άρθρο 4 του ν. 4613/2019 «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των
συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 78).
5. Το άρθρο 6 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 81), όπως ισχύει.
6. Την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση
Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 43).
7. Το άρθρο 38 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110).
8. Το άρθρο 8 του ν. 4683 «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. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
10. Την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 143).
11. Το άρθρο 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση
υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α΄ 65).
12. Το άρθρο 2 του π.δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση
διοικητικών πράξεων» (Α΄48).
13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
14. Την υπ΄ αρ. 50713/11-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο
Κοντοζαμάνη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄3360), όπως ισχύει.
15. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155).
16. Την υπό στοιχεία Υ 44 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» απόφαση του
Πρωθυπουργού (Β΄3299).
17. Την υπό στοιχεία Υ7α/Γ.Π. οικ. 28799/2012 απόφαση «Καθορισμός
εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία (Β΄ 1020), όπως ισχύει.
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18. Την υπό στοιχεία Δ 134/08-05-2020 εισήγηση της Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ.
Πειραιώς και Αιγαίου.
19. Το πρακτικό της 113ης συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ της 12ης Μαίου 2020.
20. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ. 34183/02-06-20 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν.
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
21. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, και στους
προϋπολογισμούς των φορέων, αποφασίζουμε:
1. Την κατάργηση των κάτωθι θέσεων ειδικευομένων ιατρών ανά Νοσοκομείο,
ειδικότητα και αριθμό, όπως αυτές έχουν συσταθεί, ως εξής:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
"ΘΡΙΑΣΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ
ΑΝΤΙΚ/ΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ
"ΜΕΤΑΞΑ"

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

1

Α1α/2369/1998
(Β΄631)

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

1

Α3β/7720/1984
(Β΄603)

Η ανωτέρω κατάργηση των θέσεων θα υλοποιηθεί, όταν τοποθετηθούν για ειδίκευση
τυχόν ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας για τη
λήψη ειδικότητας, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην
εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τη σύσταση των κάτωθι θέσεων εξειδικευόμενων ιατρών στην Επεμβατική
Ακτινολογία ως εξής:
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΑΤΤΙΚΟΝ''

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
2

----------.---------676. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αριθμ. 12266 της
12.8/7.9.2020 «Έγκριση χορήγησης υπερωριών έτους 2020 σε υπαλλήλους του
Δήμου Νοτίου Πηλίου» (Β΄ 3742)
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677. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ.
28700/1559 της 31.8/7.9.2020 «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των
ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ενίσχυσης της
απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” και των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά
εργαζομένων» (Β΄ 3765)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 31, της παρ. 7 του άρθρου 32, της παρ. 4 του
άρθρου 33 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 23102/477/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα
οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται
σημαντικά» (Β΄ 2268).
3. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ 2274).
4. 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 ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20.
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020» (Α΄ 209).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
(Α΄ 145).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών»
(Α΄ 181), όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.
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12. 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).
13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και το π.δ. 62/2020
«Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
14. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α΄ 123).
15. Την υπό στοιχεία Υ44/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 3299).
16. Την υπό στοιχεία 27147/4835/13.5.2020 ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
17. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
πρόσθετη δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό πέραν αυτής που προκλήθηκε και
προβλέφθηκε στην υπό στοιχεία οικ. 23103/478/2020 (Β΄ 2274), αποφασίζουμε:
Τον προσδιορισμό της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο
πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
και των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των εποχικά εργαζομένων, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3γ και 4 του άρθρου 31 του ν.
4690/2020 (Α΄ 104)
1. Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στο Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.
4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84)
και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)
και άλλες διατάξεις», εφαρμόζονται τα εξής:
2. Για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020, ένταξης μισθωτών στο
Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν ποσοστό
40% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο ένταξης των
εργαζομένων στον ανωτέρω Μηχανισμό και δεν απασχολούνται και το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζομένων επί του αρχικού
ονομαστικού μισθού των εργαζομένων. Το ποσοστό 60% των εργοδοτικών εισφορών
που υπολείπεται, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
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3. Οι εργοδότες καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου, με
κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών που
εντάσσονται στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και για το χρονικό διάστημα ένταξης
καθενός σε αυτόν. Επίσης καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και
εργαζομένου) που αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα
με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας
μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως
30.6.2020 το ποσό της μείωσης (επιδότησης) της εργοδοτικής εισφοράς, το οποίο
ανέρχεται σε ποσοστό 60% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο
κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον ανωτέρω Μηχανισμό δεν
απασχολούνται. Οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. θα
καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
4. Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020, το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζομένου) που αντιστοιχούν στο χρόνο
κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον ανωτέρω Μηχανισμό δεν
απασχολούνται, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στα σχετικά πεδία
της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται για το χρονικό
διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των
ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εισφορών που
αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον
ανωτέρω Μηχανισμό δεν απασχολούνται. Οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των
σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του eΕΦΚΑ.
5. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας
μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών
εισφορών που βαρύνεται ο εργοδότης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2, 3
και 4 του παρόντος.
6. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ. και αποστέλλει στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 2
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104)
1. Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στο Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες
διατάξεις», εφαρμόζονται τα εξής:
2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές
εισφορές που αντιστοιχούν στον πραγματοποιηθέντα μειωμένο χρόνο εργασίας των
εργαζομένων, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών. Οι ασφαλιστικές
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εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη) που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο
συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στο Μηχανισμό και
για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν, υπολογιζόμενων επί του αρχικού
ονομαστικού μισθού τους, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
3. Οι ανωτέρω εργοδότες καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής
περιόδου, με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των
μισθωτών που αντιστοιχούν στον συμβατικό χρόνο εργασίας κατά τον οποίον οι
εργαζόμενοι δεν εργάστηκαν, εντασσόμενοι στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Επίσης
καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) που
αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα
πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου
καταχωρίζεται το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ανωτέρω ασφαλιστικών
εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εισφορών. Οι λεπτομέρειες του
κωδικού ειδικού τύπου αποδοχών και οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων
των Α.Π.Δ. θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
4. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας
μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών
εισφορών που βαρύνεται ο εργοδότης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του παρόντος.
5. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ. και αποστέλλει στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, για την
περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 31 παρ. 5 του ν. 4690/2020 και υπό τους
όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται εκεί.
Άρθρο 3
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης μέτρων οικονομικής
ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
1. Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 1 και 2
του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις», εφαρμόζονται τα εξής:
2. α. Για όσες επιχειρήσεις επαναλειτουργήσουν και για το χρονικό διάστημα
αναστολής των συμβάσεων εργασίας, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και
εργαζομένου, υπολογιζόμενες επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους
πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534) για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης
εργασίας, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
β. Οι εργοδότες καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου και
για τους εργαζόμενους που οι συμβάσεις τους τελούν σε αναστολή, σε κωδικό
ειδικού τύπου αποδοχών, τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην αποζημίωση ειδικού
σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534) για κάθε μήνα αναστολής
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των συμβάσεων εργασίας. Επίσης, καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές
(εργοδότη και εργαζομένου) που αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου
εδαφίου σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της
οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των
ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται στο 100% των εισφορών. Οι
λεπτομέρειες του κωδικού ειδικού τύπου αποδοχών και οδηγίες συμπλήρωσης των
σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του eΕΦΚΑ.
γ. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας
μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών
εισφορών που βαρύνεται ο εργοδότης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.α.
και 2.β. του παρόντος.
3. α. Για όσες επιχειρήσεις δεν επαναλειτουργήσουν για όλη την περίοδο ή μέρος
αυτής από 1.6.2020 έως 30.9.2020, οι συμβάσεις των εργαζομένων με δικαίωμα
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης θεωρείται ότι τίθενται σε αναστολή και οι
εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Μετά την 1.10.2020
οι παραπάνω δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, θεωρείται ότι έχουν
απολυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταγγελίας της σύμβασης
και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει σχετικό αρχείο
στον Ο.Α.Ε.Δ. για τους δικαιούχους του εποχικού επιδόματος ανεργίας.
β. Για κάθε μία μισθολογική περίοδο από 1.6.2020 έως 30.9.2020, παράγεται
αυτοτελής Α.Π.Δ. με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e - ΕΦΚΑ, του Ο.Α.Ε.Δ. και
λοιπών συναρμόδιων φορέων, και χωρίς υποχρέωση καμιάς περαιτέρω σχετικής
ενέργειας εκ μέρους των επιχειρήσεων - εργοδοτών για τα διαστήματα που αυτοί δεν
επαναλειτουργούν.
γ. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την καταβολή
του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη)
υπολογιζόμενου επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534,00 ευρώ
για 25 ημερομίσθια ασφάλισης και με το ίδιο πακέτο κάλυψης που είχαν ασφαλιστεί
στην μισθολογική περίοδο του έτους 2019. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι, που
δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού κατά την παρούσα παράγραφο, εργαστούν,
καταβάλλεται αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534,00 ευρώ με
αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.
δ. Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων Α.Π.Δ. και καταβολής των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 31.12.2020.
4. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ. και αποστέλλει στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 4
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης μέτρων οικονομικής
ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
1. Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 33 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης
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Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις», εφαρμόζονται τα εξής:
2. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των εποχικά εργαζομένων του
τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 33 του ν. 4690/2020 και έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις
30.9.2020 με μερική απασχόληση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 33
του ν. 4690/2020, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το διάστημα από
1.6.2020 έως 30.9.2020.
3. Οι εργοδότες καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου, τις
αποδοχές των εργαζομένων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33
του ν. 4690/2020 και έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις 30.9.2020 με
μερική απασχόληση, σε κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών. Επίσης καταχωρίζονται οι
ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) που αντιστοιχούν στις αποδοχές
του προηγούμενου εδαφίου σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά
πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται το ποσό της
μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό
100% αυτών. Οι λεπτομέρειες του κωδικού ειδικού τύπου αποδοχών και οδηγίες
συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. θα καθοριστούν από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
4. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας
μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών
εισφορών που βαρύνεται ο εργοδότης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του παρόντος.
5. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ. και αποστέλλει στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------678. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. 42600 της
20.8/7.9.2020 «Καθιέρωση εργασίας πέραν των ωρών υποχρεωτικής
απασχόλησης σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Β΄ 3768)
----------.----------
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679. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 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)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 124 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την
αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της
νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
πρώτο της από 10/8/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Επείγουσες
ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς
εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α΄ 157),
2. το άρθρο 37 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13-4-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1-5-2020
Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104),
3. το άρθρο δωδέκατο της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
4. το άρθρο ενδέκατο 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), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
5. το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
6. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
7. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/ 85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως ισχύει,
8. το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
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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),
9. την παρ. 2 του άρθρου 12 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει,
10. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει,
11. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), 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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
14. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
15. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155),
16. την υπό στοιχεία Υ44/6-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 3299),
17. την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄ 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
18. την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των
εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993), όπως ισχύει,
19. την υπό στοιχεία οικ. 23102/477/12-6-2020 «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης
εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των
επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά»
(Β΄ 2268), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία οικ.27039/617/3-7-2020
(Β΄ 2783), όμοιά της,
20. την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.47419/25-7-2020 κοινή υπουργική απόφαση, με
θέμα: «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44074/11-7-2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών “Επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων
χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα
από 13-7-2020 έως και 26-7-2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19” (Β΄ 2797) έως και την 31-8-2020» (Β΄ 3098),
21. την υπό στοιχεία οικ. 32414/1797/7-8-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
22. την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της
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πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού,
των αεροπορικών, ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών, του
επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που
πλήττεται σημαντικά,
23. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μέχρι ύψους
τριακοσίων ενενήντα εκατομμυρίων ευρώ (390.000.000,00 €), η οποία βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Αύγουστο και
Σεπτέμβριο 2020
Α1. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή
δημόσιας αρχής και για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020
Άρθρο 1
1. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων είχε παραταθεί η αναστολή λειτουργίας
τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Ιούλιο και η εντολή αυτή συνεχίζεται
και κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από
το Υπουργείο Οικονομικών, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της άρσης της
αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής.
2. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος, που λήγουν μετά την απαγόρευση
της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων - εργοδοτών, τίθενται σε
αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας
συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.
3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος υποχρεούνται να μην
προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε
περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
Α2. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο
2020
Άρθρο 1
1. Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά και
ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών
και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού,
του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται
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σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, δύνανται:
α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας
των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ΄ εφαρμογή των
σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και
β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους.
Τα ανωτέρω δύναται να εφαρμοστούν για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων
τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 10η Αυγούστου 2020, ημερομηνία
δημοσίευσης της από 10/8/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 157), για τους μήνες Αύγουστο και
Σεπτέμβριο 2020, κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες ανά μήνα
και πάντως όχι πέραν της 30ής.09.2020.
2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας για κάθε μήνα σταδιακά και για διαφορετικό
αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση
της επιχείρησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
3. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος,
οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν την 10η Αυγούστου 2020, ημερομηνία
δημοσίευσης της από 10/8/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 157), και έχει ανακληθεί οριστικά η
αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν
της 30ής.09.2020.
Άρθρο 2
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας - Ρήτρα διατήρησης θέσεων
εργασίας - Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου - Ανάκληση
αναστολών συμβάσεων εργασίας
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 του παρόντος υποκεφαλαίου, για όσο
χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων
εργασίας, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30ή.09.2020, υποχρεούνται να μην
προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε
περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που κάνουν χρήση
του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται, μετά από τη
λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών τον
ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. Η υποχρέωση
αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε
περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων.
Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι
αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω
συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων
η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
των 30 ημερών.
3. Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων
σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος υποκεφαλαίου
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δύναται να παραταθεί κατ΄ ανώτατο όριο έως 30 ημέρες ανά μήνα και όχι πέραν της
30ής.09.2020. Επίσης, δύναται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης
της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα
χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει
αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις εποχικών
επιχειρήσεων.
4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής
λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ
και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των
εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου
σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει
ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως
και την 30ή.09.2020.
5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 του παρόντος υποκεφαλαίου δύνανται
να: α. προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και
ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 90),
β. κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» των διατάξεων του άρθρου 31
του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή ή για εργαζόμενους των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή.
Α3. Αποζημίωση ειδικού σκοπού - Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Άρθρο 1
Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των υποκεφαλαίων Α1 και Α2 του
παρόντος κεφαλαίου, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 143-2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76), κατ΄ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων
εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων
(534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες.
2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Άρθρο 2
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των υποκεφαλαίων Α1 και Α2 του παρόντος
κεφαλαίου προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι
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συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή για πρώτη φορά είτε σε εκ νέου δήλωση
των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε αναστολή,
είτε βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων τους, για τον μήνα Αύγουστο ή και για τον μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και
τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης. Επίσης, οι
ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες δηλώνουν τους εργαζόμενους των οποίων η
αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται.
2. Για την περίπτωση των εργαζομένων των οποίων παρατείνεται η αναστολή των
συμβάσεων εργασίας τους δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους
εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους
λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.
Για την περίπτωση των εργαζομένων που τίθενται για πρώτη φορά ή εκ νέου οι
συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή, αυτοί προβαίνουν σε υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να
γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό
πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
4. Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των επιχειρήσεων - εργοδοτών και των
εργαζομένων του παρόντος υποκεφαλαίου υποβάλλονται για κάθε μήνα
συγκεντρωτικά στις αρχές κάθε επόμενου μήνα.
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.
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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
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.
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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. δ) 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 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.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
• Δικαίωμα να θέσουν σε προσωρινή αναστολή εργασίας το 100% των εργαζομένων
τους
01.49.19.02

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

01.49.3

Παραγωγή
ακατέργαστων
γουνοδερμάτων
ακατέργαστων προβιών και δερμάτων

14.20

Κατασκευή γούνινων ειδών

15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

46.42.11.27

Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων

46.42.11.29

Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων
ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.40

Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών

46.42.11.58

Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών
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και

διάφορων

46.90.10.06

Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων
ειδών λαϊκής τέχνης

47.71.71.27

Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων
ειδών από γουνόδερμα (εκτός καλυμάτων κεφαλής)

47.71.71.34

Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από
γουνόδερμα

47.78.89.04

Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών
λαϊκής τέχνης

47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή
αγορών

49.31

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39

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

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02

Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.03

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

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13

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

55.90.19

Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10

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

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29

Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που
παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες
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υπεραστικών

χερσαίων

που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων (56.29.20.03),
Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)
(56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια
(56.29.20.05)
56.30

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

59.11

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων

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

74.20

Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30

Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

77.11

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων
οχημάτων

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής
χρήσης

77.34

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39.13

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών
και τροχόσπιτων

77.39.19.03

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90

Άλλες δραστηριότητες
δραστηριότητες

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση

88.10

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

90.01

Τέχνες του θεάματος

υπηρεσιών
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κρατήσεων

και

συναφείς

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03

Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών

92.00.11

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01

Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες
διαιτολογίας (96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων
(πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και
δίαιτας) (96.04.10.02)

96.09.19.16

Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους,
βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)
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.

70.22

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.
Το συνημμένο παράρτημα αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υπουργών
Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 35955/923 της
10/11.9.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.34236/860/ 1.9.2020
«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που
ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και
Σεπτέμβριο 2020» κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3770)» (Β΄ 3873)
----------.----------
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680. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54984 της 7/7.9.2020
«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Μαλακάσας στρατόπεδο
“ΓΕΡΑΚΙΝΗ” του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και
21.9.2020» (Β΄ 3772)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 57987 της 21/21.9.2020
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 54984/7.9.2020 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 πολιτών τρίτων χωρών Μαλακάσαςστρατόπεδο ‘ΓΕΡΑΚΙΝΗ’ του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από
7.9.2020 έως και 21.9.2020” (Β’ 3772), έως και τις 5.10.2020» (Β΄ 4050)
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.54984/7.9.2020 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 πολιτών τρίτων χωρών Μαλακάσαςστρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από
7.9.2020 έως και 21.9.2020» (Β’ 3772), παρατείνεται από τη λήξη της έως και
τις 5.10.2020.»
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 62402 της 5/5.10.2020
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.54984/7.9.2020 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 πολιτών τρίτων χωρών Μαλακάσαςστρατόπεδο ‘ΓΕΡΑΚΙΝΗ’ του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από
7.9.2020 έως και 21.9.2020” (Β’ 3772), έως και τις 12.10.2020» (Β’ 4388)
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.54984/7.9.2020 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 πολιτών τρίτων χωρών Μαλακάσαςστρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από
7.9.2020 έως και 21.9.2020» (Β’ 3772), παρατείνεται από τη λήξη της έως και
τις 12.10.2020.»
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
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επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία 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» (Α΄ 42)
και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, η οποία 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. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10), και
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων
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κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως η ισχύς αυτής
παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β΄ 1472), έως τις
10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020
(Β΄ 1771),
έως
τις
21.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β΄ 1972),
έως
τις
7.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020
(Β΄ 2191)
έως
τις
21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020
(Β΄ 2453),
έως
τις
5.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β΄ 2730),
έως
τις
19.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β΄ 2947), έως τις 2.8.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.
48940/31.7.2020 (Β΄ 3168), έως τις 31.8.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ.52969/27.8.2020
(Β΄ 3574), έως τις 15.9.2020, κοινές αποφάσεις των ιδίων Υπουργών.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω
εμφάνισης κρούσματος του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών Μαλακάσας-στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δήμου Ωρωπού της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου
να προληφθεί η διασπορά κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στην εν λόγω δομή
φιλοξενίας μεταναστών, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
4. Την από 7.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.54983/7.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών 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 7.9.2020 έως και τις
21.9.2020, των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών Μαλακάσας-στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δήμου Ωρωπού της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 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 του Διοικητή της δομής, των φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης,
των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής
Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες
τρίτων χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά)
μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που
κατανοούν, καθώς και όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της
δομής για τους λόγους εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για
την ανάγκη πιστής τήρησής του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους
εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας.
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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, τον Δήμο Ωρωπού και την Περιφέρεια Αττικής, προς υλοποίηση των
σχετικών προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν
θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.
----------.---------681. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54986 της 7/7.9.2020
«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Σχιστού Αττικής-πρώην
στρατόπεδο «Στεφανάκη» του Δήμου Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας
Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως
και 21.9.2020» (Β΄ 3773)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58004 της 21/21.9.2020
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.54986/7.9.2020 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 πολιτών τρίτων χωρών Σχιστού
Αττικής-πρώην στρατόπεδο ‘Στεφανάκη’ του Δήμου Περάματος της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό
διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020” (Β’ 3773), έως και τις 5.10.2020»
(Β΄ 4047) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.54986/7.9.2020
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 πολιτών τρίτων
χωρών Σχιστού Αττικής-πρώην στρατόπεδο “Στεφανάκη” του Δήμου Περάματος
της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό
διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020» (Β’ 3773), παρατείνεται από τη λήξη
της έως και τις 5.10.2020.»
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 62410 της 5/5.10.2020
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.54986/7.9.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και
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Ασύλου “Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Σχιστού
Αττικής - πρώην στρατόπεδο ‘Στεφανάκη’ του Δήμου Περάματος της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό
διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020” (Β’ 3773), έως και τις 12.10.2020»
(Β’ 4387) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.54986/7.9.2020
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 πολιτών τρίτων
χωρών Σχιστού Αττικής - πρώην στρατόπεδο «Στεφανάκη» του Δήμου
Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για
το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020» (Β’ 3773), παρατείνεται
από τη λήξη της έως και τις 12.10.2020».
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
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία 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» (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
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Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής
αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27),

προστασίας,

ζ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη» (Α΄ 159),
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»
(Α΄ 149),
ι) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10), και
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως η ισχύς αυτής
παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β΄ 1472), έως τις
10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020
(Β΄ 1771),
έως
τις
21.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β΄ 1972),
έως
τις
7.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020
(Β΄ 2191)
έως
τις
21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020
(Β΄ 2453),
έως
τις
5.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β΄ 2730),
έως
τις
19.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β΄ 2947), έως τις 2.8.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.
48940/31.7.2020 (Β΄ 3168), έως τις 31.8.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ.52969/27.8.2020
(Β΄ 3574), έως τις 15.9.2020, κοινές αποφάσεις των ιδίων Υπουργών.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω
εμφάνισης κρούσματος του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών Σχιστού Αττικής-πρώην στρατόπεδο «Στεφανάκη» του Δήμου
Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής,
προκειμένου να προληφθεί η διασπορά κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στην εν
λόγω δομή φιλοξενίας μεταναστών, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
4. Την από 7.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.54985/7.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
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1. Τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας από τις 7.9.2020 έως και τις
21.9.2020, των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών Σχιστού Αττικής-πρώην στρατόπεδο «Στεφανάκη» του Δήμου
Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής,
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 του Διοικητή της δομής, των φορέων υποστήριξης διοικητικής
διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της
Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες
τρίτων χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά)
μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που
κατανοούν, καθώς και όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της
δομής για τους λόγους εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για
την ανάγκη πιστής τήρησής του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους
εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας.
4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού
κυκλοφορίας και δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας
οχημάτων, διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών
φραγμών.
5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά, τον
Δήμο Περάματος και την Περιφέρεια Αττικής, προς υλοποίηση των σχετικών
προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν
θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.
----------.----------
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682. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54988 της 7/7.9.2020
«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου
Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7-9-2020 έως και 21-9-2020»
(Β΄ 3774)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58015 της 21/21.9.2020
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 54988/7.9.2020 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 πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του
Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020”
(Β΄ 3774), έως και τις 5.10.2020» (Β΄ 4046) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.54988/7.9.2020 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 πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων της
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για
το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020» (Β΄ 3774), παρατείνεται
από τη λήξη της έως και τις 5.10.2020»
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 62407 της 5/5.10.2020
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.54988/7.9.2020 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 πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του
Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020”
(Β’ 3774), έως και τις 12.10.2020» (Β’ 4386), ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.54988/7.9.2020 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 πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων της
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για
το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020» (Β’ 3774), παρατείνεται
από τη λήξη της έως και τις 12.10.2020.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
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της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία 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» (Α΄ 42)
και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, η οποία 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. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα
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Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως η ισχύς αυτής
παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β΄ 1472), έως τις
10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020
(Β΄ 1771),
έως
τις
21.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β΄ 1972),
έως
τις
7.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020
(Β΄ 2191)
έως
τις
21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020
(Β΄ 2453),
έως
τις
5.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β΄ 2730),
έως
τις
19.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β΄ 2947), έως τις 2.8.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.
48940/31.7.2020 (Β΄ 3168), έως τις 31.8.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ.52969/27.8.2020
(Β΄ 3574), έως τις 15.9.2020, κοινές αποφάσεις των ιδίων Υπουργών.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω
εμφάνισης κρούσματος του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να προληφθεί
η διασπορά κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στην εν λόγω δομή φιλοξενίας
μεταναστών, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
4. Την από 7.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.54987/7.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών 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 7.9.2020 έως και τις
21.9.2020, των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, 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 του
Διοικητή της δομής, των φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης, των
αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας
και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
2. Η Διοίκηση της ανωτέρω δομής φιλοξενίας οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες
τρίτων χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά)
μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που
κατανοούν, καθώς και όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της
δομής για τους λόγους εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για
την ανάγκη πιστής τήρησής του.
3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους
εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας.
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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 απόφαση αυτή κοινοποιείται προς τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής,
τον Δήμο Αθηναίων και την Περιφέρεια Αττικής, προς υλοποίηση των σχετικών
προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν
θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.

----------.---------683. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 της 8/8.9.2020 «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)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο εικοστό έκτο και τις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού
έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
2. Τα άρθρα 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
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3. Το άρθρο 5 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 188).
4. Τον 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).
5. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 193).
6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄
133).
7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
8. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
9. Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
10. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
11. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151).
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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
15. Την υπ΄ αρ. 5954/23.6.2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β΄
1807).
16. Την υπ΄ αρ. 5953/23.6.2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β΄ 1861).
17. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/5.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3298).
18. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/ 19.7.2019 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη»
(Β΄ 3058).
19. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
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Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «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).
20. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι
άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των
σχολικών μονάδων, των δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. και των Κολλεγίων για το
εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.
21. Τις από 20.8.2020 και 3.9.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
της Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοϊου COVID-19.
22. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.55338/8.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης
Άρθρο 1
Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
1. Κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και
ακολουθούνται οι οδηγίες της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής
προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές
επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι οποίες κοινοποιούνται με εγκυκλίους του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω άρθρων, για τα νηπιαγωγεία ισχύουν
ειδικότερα μέτρα κατά παρέκκλιση του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), σύμφωνα με την από
3.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, για τη λειτουργία νηπιαγωγείων, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
όπως αυτά επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι οποίες
κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 2
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
1. Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για
τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς
και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Ειδικά για τους μαθητές από το
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Νηπιαγωγείο έως και την Γ΄ Δημοτικού ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση
και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας
είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,
β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων όταν υπάρχει συνωστισμός,
όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα,
καθώς και στην περίπτωση συνωστισμού σε κυλικεία εξωτερικού χώρου,
γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών,
δ) κατά την περίοδο προσαρμογής στο νηπιαγωγείο, από υγιή, σταθερό συνοδό
(γονέα, κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο).
Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη
διάρκεια της γυμναστικής/ άθλησης.
2. Κατά τη διαδικασία υποστήριξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, Ειδικό
Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) ή Σχολικό Νοσηλευτή, καθώς και στις σχολικές
μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στα Κέντρα Εκπαίδευσης και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), προκρίνεται η διαφανής ολοπρόσωπη
προστατευτική προσωπίδα ή ειδική υφασμάτινη μάσκα με διαφανές πρόσθιο τμήμα
στο μέρος του στόματος για τους μαθητές ή το προσωπικό, για τις περιπτώσεις όπου
η χειλεοανάγνωση αποτελεί μέσο επικοινωνίας. Οι συνοδοί μαθητών στα ΚΕΣΥ
φέρουν υποχρεωτικά μη ιατρική μάσκα.
3. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής υφασμάτινης μπορεί να
προκριθεί από τους γονείς κατ΄ επιλογήν τους ή τον θεράποντα ιατρό για παιδιά με
υποκείμενα νοσήματα, όπως ενδεικτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
α) Μαθητές με προηγούμενο ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής (χημειοθεραπεία,
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή συμπαγούς οργάνου),
β) Μαθητές με ινοκυστική νόσο,
γ) Μαθητές που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες, όπως είναι τα παιδιά με
ρευματολογικά νοσήματα ή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου,
δ) Μαθητές με μεσογειακή αναιμία,
ε) Μαθητές με σακχαρώδη διαβήτη.
4. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας εξαιρούνται οι ακόλουθες
κατηγορίες μαθητών, οι οποίοι προσέρχονται κανονικά στο σχολείο, αφού
προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά:
α) μαθητές με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή ή διαταραχή
συμπεριφοράς,
β) μαθητές με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο νόσημα που τους εμποδίζει να
χειριστούν τη μάσκα τους.
5. Για τους μαθητές σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στους
μαθητές που προσέρχονται στα ΚΕΣΥ, συστήνεται η χρήση μάσκας μόνο εφόσον
είναι εφικτό και συμβατό με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας/ειδικής
εκπαιδευτικής ανάγκης.
6. Προβλέπεται εκπαίδευση εντός της σχολικής μονάδας για την ενδεδειγμένη
χρήση μάσκας από εκπαιδευτικούς και μαθητές.
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7. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την
υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν του
επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον είναι
ανήλικος, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης
και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους
γονείς/κηδεμόνες του. Ο ειδικός χώρος ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου
διδασκόντων, υπό την εποπτεία του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Κατά την
άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα
της χρήσης μάσκας.
Άρθρο 3
Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί
διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές
1. Δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια,
σχολικά πρωταθλήματα και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών.
Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι δύνανται να διεξάγονται ανά τμήμα με
υποχρεωτική χρήση μάσκας.
2. Οι σχολικές βιβλιοθήκες λειτουργούν με υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους
τους εισερχόμενους σε αυτές (μαθητές, καθηγητές, λοιπό προσωπικό) και τήρηση
απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ αυτών, λόγω της ανάμειξης διαφορετικών
πληθυσμιακών ομάδων.
3. Οι μαθητικοί διαγωνισμοί τελούνται με υποχρεωτική χρήση μάσκας και την
τήρηση των λοιπών μέτρων προστασίας.
4. Οι σχολικοί εορτασμοί πραγματοποιούνται εντός του κάθε τμήματος.
5. Εκδηλώσεις (π.χ. τελετές αποφοίτησης) είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται με
την παρουσία μόνο μαθητών και εκπαιδευτικών, ενδεχομένως κατά τμήματα ή με
μέρος των τμημάτων, αναλόγως του διαθέσιμου χώρου, ώστε να τηρούνται οι
απαραίτητες κοινωνικές αποστάσεις.
Άρθρο 4
Ολοήμερο Πρόγραμμα
Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί κανονικά με τήρηση των μέτρων που
προβλέπονται στην παρούσα με ευθύνη του Διευθυντή/Προϊστάμενου της σχολικής
μονάδας και των απασχολουμένων σε αυτό εκπαιδευτικών. Πριν και μετά τη χρήση
των αιθουσών διδασκαλίας του Ολοήμερου Προγράμματος, πρέπει να γίνεται καλός
αερισμός αυτών και σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών και του εξοπλισμού
μετά από κάθε χρήση. Η χρήση μάσκας από τους μαθητές, οι οποίοι έχουν εγγραφεί
και παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και από το προσωπικό, είναι
ομοίως υποχρεωτική. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τα τμήματα πρωινής ζώνης,
όπου αυτά λειτουργούν.
Άρθρο 5
Λειτουργία κυλικείων και χώρων σίτισης - κυρώσεις
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1. Τα κυλικεία λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της από 3.9.2020 εισήγησης της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
οι οποίες επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με οδηγίες του ΕΟΔΥ που
κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε
περίπτωση:
α) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει να εφαρμόζει σχολαστικά τους γενικούς
κανόνες καθαριότητας, απολύμανσης χώρων και ατομικής υγιεινής (π.χ. καλό και
συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών,
ιδιαίτερα πριν και μετά τον χειρισμό τροφίμων, εφαρμογή απολύμανσης επιφανειών).
β) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει επίσης να εφαρμόζει τα γενικά μέτρα
προφύλαξης για πρόληψη της μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για τη νόσο COVID-19 (π.χ. αποχή από την εργασία σε περίπτωση
εμφάνισης πυρετού ή άλλων συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19, χρήση
προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους όταν
υπάρχει συνωστισμός).
γ) Η χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών από το προσωπικό κατά τη
διάρκεια της εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία ή διανομή προϊόντων) είναι
υποχρεωτική.
δ) Τα κυλικεία των σχολείων πρέπει να διαθέτουν μόνο τρόφιμα και υγρά που είναι
συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί από το κυλικείο πριν την ώρα διάθεσής τους σε
ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό.
ε) Οι μαθητές πρέπει να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου κατά
την αναμονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο (προτείνεται σήμανση στο έδαφος με
τις προβλεπόμενες αποστάσεις).
στ) Στις ειδικές περιπτώσεις που η τήρηση αποστάσεων σε κυλικεία εξωτερικών
χώρων μεταξύ των μαθητών κατά την αναμονή δεν είναι δυνατή, η χρήση
προστατευτικής μάσκας είναι απαραίτητη. Στα κυλικεία εσωτερικού χώρου πρέπει
κατά την αναμονή να γίνεται πάντα χρήση μάσκας.
ζ) Συνιστάται οι μαθητές να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα
χεριών μετά τη συναλλαγή με το κυλικείο και πριν τη λήψη του γεύματος. Είναι
υποχρεωτική η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος χεριών δίπλα στο
ταμείο του κυλικείου, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές.
2. Η σίτιση μαθητών, όπου αυτή προβλέπεται, γίνεται σύμφωνα με τους
υγειονομικούς όρους και τις συστάσεις της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής
Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως
επικαιροποιείται και εξειδικεύεται με οδηγίες του ΕΟΔΥ που κοινοποιούνται με
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε κάθε περίπτωση με
μέριμνα για την αποφυγή ανάμειξης και αλληλεπίδρασης μαθητών διαφορετικών
τμημάτων κατά τη χρήση τραπεζαρίας, εάν υπάρχει. Εναλλακτικά, προκρίνεται η
σίτιση των μαθητών σε άλλο χώρο (π.χ. στο θρανίο των μαθητών στην τάξη τους, στο
προαύλιο τηρώντας την ενδεδειγμένη απόσταση κλπ.).
3. Οι μαθητές φέρουν ατομικό μπουκάλι ή παγούρι.
4. Η παράβαση του παρόντος άρθρου επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:
Ιδιωτικές

επιχειρήσεις Παράβαση ανά περίπτωση
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Κυρώσεις

(ΚΑΔ)
Υπηρεσίες που παρέχονται
από σχολικές καντίνες
(κυλικεία) (ΚΑΔ
56.29.20.04)

Μη τήρηση αποστάσεων
και κανόνων υγιεινής

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

Άρθρο 6
Γενικά μέτρα προστασίας
1. Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της σχολικής
μονάδας συστήνεται η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των
προσώπων, ήτοι μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, λοιπού προσωπικού και
επισκεπτών.
2. Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο των σχολικών
μονάδων πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη
διαδικασία πραγματοποιείται εντός των σχολικών αιθουσών. Σε περίπτωση που λόγω
έκτακτων αναγκών κριθεί απαραίτητη η συγκέντρωση μαθητών στο προαύλιο και σε
οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνωστισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του
άρθρου 2.
3. Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών,
προκειμένου να αποφευχθούν ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τόσο το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα
διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων όσο και το πρόγραμμα εφημεριών δύναται
να αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με ευθύνη του
Διευθυντή της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων με τη σύνταξη
σχετικού πρακτικού και την κοινοποίησή του στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
4. Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, πλύσιμο με
σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών από μαθητές και
εκπαιδευτικούς, καθώς και καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και
τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.
5. Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών
επιτρέπονται, εφόσον πραγματοποιούνται ανά τμήμα, έπειτα από σχολαστική
εφαρμογή των γενικών κανόνων καθαριότητας στα όργανα γυμναστικής και με την
προϋπόθεση ότι κάθε τμήμα χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα συγκεκριμένες
μπάλες. Προβλέπεται καθαρισμός των παιχνιδιών μετά από κάθε χρήση, ενώ δεν
επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια από το σπίτι.
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6. Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του
πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση. Σε περιπτώσεις χρήσης
μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός μετά από κάθε χρήση.
7. Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατόν,
αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι
πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ των τμημάτων. Σε περιπτώσεις που δεν
μπορεί να αποφευχθεί η χρήση αίθουσας από περισσότερα τμήματα, όπως η αίθουσα
Πληροφορικής ή τα εργαστήρια, συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο
(1/4) της ώρας και σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου
εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές.
8. Προβλέπεται αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα
συμπτώματα συμβατά με τον κορωνοϊό COVID-19, για την προστασία μαθητών και
εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
9. Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας και της σχολικής επιτροπής,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επιβάλλεται σχολαστικός καθαρισμός, καθώς
και η παροχή αναλώσιμων υλικών (αντισηπτικά, μάσκες κ.λπ.), σύμφωνα με τις
οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
10. Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων
των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.)
γίνονται σε τμήματα και πραγματοποιούνται, κατά το δυνατόν, με αποφυγή της
εναλλαγής αιθουσών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνεται αερισμός και
σχολαστικός καθαρισμός του κοινόχρηστου εξοπλισμού, των υλικών, των πάγκων
εργασίας και των επιφανειών των εργαστηριακών χώρων, καθώς και να τηρούνται οι
μέγιστες δυνατές αποστάσεις μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Από το πέρας των
εργαστηριακών μαθημάτων έως την έναρξη του επόμενου εργαστηριακού
μαθήματος, οι χώροι πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για ένα τέταρτο (1/4)
της ώρας, προκειμένου να υπάρξουν ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη
προετοιμασία για τη χρήση αυτών από το επόμενο τμήμα. Το ίδιο ισχύει κατ΄
αναλογία για τα σχολικά εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.
11. Σε κάθε σχολική μονάδα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα
με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ορίζεται κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ένας
υπεύθυνος για την διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID-19, με τον
αναπληρωτή του. Ο υπεύθυνος εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη
αναγνώριση και τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης και, σε περίπτωση
κρούσματος, ακολουθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ,
ενημερώνει εγγράφως άμεσα τον ΕΟΔΥ, τα αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία
με τη σειρά τους ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Σε περίπτωση μη ορισμού η
κωλύματος χρέη υπεύθυνου διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων ασκεί ο Διευθυντής
της εκπαιδευτικής μονάδας.
Άρθρο 7
Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων
1. Ο Διευθυντής/Προϊστάμενος σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων,
είναι υπεύθυνοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται
στην παρούσα και για την λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης
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μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας.
2. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής/Προϊστάμενος 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.
Άρθρο 8
Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών
1. Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά
δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο
σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον
ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή
από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι
ακόλουθες:
i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6)
μήνες από την ολοκλήρωσή της.
ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν
παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.
iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει
λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.
v. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 <500).
vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20mg/μέρα).
vii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.
viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή
μυοκαρδιοπάθεια.
ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με
αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα
με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.
x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.
γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό
COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.
2. Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι σε ευπαθείς ομάδες,
προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
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Άρθρο 9
Ειδική άδεια απουσίας εκπαιδευτικών
1. Εκπαιδευτικός που ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο, με το οποίο συνοικεί, νοσεί από
κορωνοϊό COVID-19 ή αναμένει το αποτέλεσμα μοριακής διαγνωστικής εξέτασης
για τον κορωνοϊό COVID-19, στην οποία έχει υποβληθεί, λαμβάνει ειδική άδεια
απουσίας με απαραίτητη προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.
2. Εκπαιδευτικός που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με την υπό
στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Εσωτερικών (Β΄ 1856) όπως εκάστοτε ισχύει, παρέχει εξ αποστάσεως εργασία,
προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του ή από ιατρό της
σχετικής ειδικότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Εκπαιδευτικές Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης
Άρθρο 10
Λειτουργία Εκπαιδευτικών Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Διά Βίου Μάθησης, (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης,
δομές Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελμάτων)
Κατά τη λειτουργία των Εκπαιδευτικών Δομών της Γενικής Γραμματείας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Δ.Ι.Ε.Κ.,
Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Σ.Δ.Ε., Κ.Δ.Β.Μ. των Δήμων) και
των δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελμάτων καθώς και των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Κ.Δ.Β.Μ. επιπέδου Ι και ΙΙ
εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται
στην παρούσα απόφαση και ακολουθούνται οι οδηγίες της από 3.9.2020 εισήγησης
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του
ΕΟΔΥ που κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Άρθρο 11
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική, για τους
καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους,
τους
εκπαιδευτές,
το
εκπαιδευτικό και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των
εκπαιδευτικών δομών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών,
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β) στους εξωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών όταν παρατηρείται
συγχρωτισμός, όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από την
εκπαιδευτική δομή.
2. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής υφασμάτινης μπορεί να
προκριθεί
από
τους
ίδιους
ή
από
τον
θεράποντα
ιατρό
για
καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους με υποκείμενα νοσήματα.
3. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι
καταρτιζόμενοι/εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές και το εκπαιδευτικό προσωπικό που
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εργαστηριακά μαθήματα και στο
εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους
με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα), καθώς και τα άτομα για τα οποία η
χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα
κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων). Στα εργαστηριακά
μαθήματα που δεν διεξάγονται με τη χρήση μάσκας, απαιτείται η τήρηση των
μέγιστων
δυνατών
αποστάσεων
μεταξύ
των
καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθητευόμενων και μεταξύ αυτών και των
εκπαιδευτών/εκπαιδευτικού προσωπικού.
4. Για τους καταρτιζόμενους των Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής συστήνεται η χρήση
μάσκας μόνο εφόσον είναι εφικτό και συμβατό με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
Για το προσωπικό είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας ή διάφανης
ολοπρόσωπης προστατευτικής προσωπίδας ή ειδικής υφασμάτινης μάσκας με
διαφανές πρόσθιο τμήμα στο μέρος του στόματος για τις περιπτώσεις που απαιτείται
να φαίνεται το στόμα του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού.
5. Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμενος/μαθητευόμενος δεν τηρεί τις
υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση, όπου αυτή προβλέπεται, μάσκας,
δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη αίθουσα διδασκαλίας και λαμβάνει απουσία.
Άρθρο 12
Εργαστήρια, Πρακτική άσκηση, Μαθητεία
1. Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων
των εκπαιδευτικών δομών της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ.
πραγματοποιούνται με αποφυγή της εναλλαγής αιθουσών και σε κάθε περίπτωση,
πρέπει να γίνεται αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του κοινόχρηστου
εξοπλισμού, των υλικών, των πάγκων εργασίας και των επιφανειών των
εργαστηριακών χώρων.
2.
Από
το
πέρας
των
εργαστηριακών
μαθημάτων
των
καταρτιζομένων/μαθητευομένων έως την έναρξη του επόμενου εργαστηριακού
μαθήματος, οι χώροι πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για ένα τέταρτο (1/4)
της ώρας, προκειμένου να υπάρξουν ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη
προετοιμασία για τη χρήση αυτών από το επόμενο τμήμα.
3. Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του
πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση. Σε περιπτώσεις χρήσης
μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός μετά από κάθε χρήση.
4. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. και οι μαθητευόμενοι του Μεταλυκειακού ΈτουςΤάξη Μαθητείας που υλοποιούν την πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε χώρο εργασίας,
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τηρούν τις οδηγίες της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν για τους
εργαζόμενους του κατά περίπτωση χώρου εργασίας.
Άρθρο 13
Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις, διαγωνισμοί, εκδηλώσεις και τελετές
1. Δεν πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις,
συνέδρια και πρωταθλήματα καταρτιζόμενων/εκπαιδευομένων/μαθητευομένων,
εκπαιδευτών και εκπαιδευτικού προσωπικού. Διδακτικές επισκέψεις δύνανται να
διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας.
2. Οι διαγωνισμοί τελούνται με υποχρεωτική χρήση μάσκας και την τήρηση των
λοιπών μέτρων προστασίας.
3. Οι εορτασμοί πραγματοποιούνται εντός του κάθε τμήματος.
4. Εκδηλώσεις (π.χ. τελετές αποφοίτησης) είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται με
την παρουσία μόνο καταρτιζομένων/εκπαιδευομένων/μαθητευόμενων, εκπαιδευτών
και εκπαιδευτικού προσωπικού, ενδεχομένως κατά τμήματα ή με μέρος των
τμημάτων, αναλόγως του διαθέσιμου χώρου, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες
κοινωνικές αποστάσεις.
Άρθρο 14
Λειτουργία κυλικείων
Για τη λειτουργία των κυλικείων εφαρμόζεται το άρθρο 5 της παρούσας.
Άρθρο 15
Γενικά μέτρα προστασίας
1. Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της εκπαιδευτικής
δομής συστήνεται η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των
προσώπων,
ήτοι
μεταξύ
καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθητευομένων,
εκπαιδευτών, εκπαιδευτικού προσωπικού, λοιπού προσωπικού και επισκεπτών.
2. Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα των τμημάτων προκειμένου να
αποφευχθεί ο συγχρωτισμός.
3. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα
διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων δύναται να αναπροσαρμόζεται κατά
παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με ευθύνη της διοίκησης της εκπαιδευτικής
δομής.
4. Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, πλύσιμο με
σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών, από καταρτιζόμενους /
εκπαιδευόμενους / μαθητευόμενους και εκπαιδευτές / εκπαιδευτικό προσωπικό,
καθώς και καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή
απολυμαντικού σε επιφάνειες.
5. Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατό,
αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα καταρτιζομένων / εκπαιδευομένων /
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μαθητευόμενων, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ
των τμημάτων. Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση αίθουσας από
περισσότερα τμήματα, όπως η αίθουσα πληροφορικής ή τα εργαστήρια, συστήνεται η
μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και σχολαστικός καθαρισμός
του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν
εισέλθουν οι καταρτιζόμενοι/ εκπαιδευόμενοι/μαθητευόμενοι.
6. Προβλέπεται αποχή όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/ και άλλα συμπτώματα συμβατά
με COVID-19, για την προστασία καταρτιζομένων/εκπαιδευομένων/μαθητευόμενων,
εκπαιδευτών, εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και λοιπού προσωπικού που
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
7. Με ευθύνη της διοίκησης της εκπαιδευτικής δομής επιβάλλεται σχολαστικός
καθαρισμός και παροχή αναλώσιμων υλικών, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
Άρθρο 16
Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων
1. Η διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής είναι υπεύθυνη για την ορθή και ενιαία
εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και για την λήψη των
κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης καταρτιζόμενων / εκπαιδευόμενων /
μαθητευόμενων, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
και του ΕΟΔΥ.
2. Η διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες,
προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων που
προβλέπονται στα ωρολόγια προγράμματα.
Άρθρο 17
Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών
1. Οι απουσίες καταρτιζόμενων/ εκπαιδευόμενων/μαθητευόμενων σχετικά με τον
κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο καταρτιζόμενος / εκπαιδευόμενος /
μαθητευόμενος ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση
ιατρικής βεβαίωσης.
β) Αν ο καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμενος/μαθητευόμενος ανήκει σε ομάδα
αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020
(Β΄ 1856) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, όπως εκάστοτε
ισχύει, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή
από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.
γ) Αν έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.
2. Για τους καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμενους που απουσιάζουν,
προβλέπεται η χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα μαθήματα που
διεξάγονται στις εκπαιδευτικές δομές.
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Άρθρο 18
Ειδική άδεια απουσίας εκπαιδευτών και εκπαιδευτικού προσωπικού
1. Εκπαιδευτής ή μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού που ο ίδιος ή κάποιο
πρόσωπο, με το οποίο συνοικεί, νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ή αναμένει το
αποτέλεσμα μοριακής διαγνωστικής εξέτασης για τον κορωνοϊό COVID-19, στην
οποία έχει υποβληθεί, λαμβάνει ειδική άδεια απουσίας, με απαραίτητη προσκόμιση
σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.
2. Εκπαιδευτής και εκπαιδευτικό προσωπικό που ανήκει σε ομάδα αυξημένου
κινδύνου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 (Β΄ 1856)
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, όπως εκάστοτε ισχύει,
παρέχει εξ αποστάσεως εργασία, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση από τον
θεράποντα ιατρό του ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και άλλοι συναφείς φορείς και δομές
Άρθρο 19
Λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής
εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης
και πάσης φύσεως συναφών δομών
1. Η λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής
εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης
και πάσης φύσεως συναφών δομών γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας
των σχολικών μονάδων της παρούσας.
Ιδίως:
α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής) μάσκας από τους μαθητές και
εκπαιδευτικούς στους εσωτερικούς χώρους.
β. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των
μαθητών και των καθηγητών.
γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.
δ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο
αντισηπτικό διάλυμα.
ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση,
εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.
στ. Ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.
2. Οι διοικήσεις των πάσης φύσεως φορέων και δομών της παρ. 1 φροντίζουν, ώστε
να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών και
εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και σύμφωνα με τις οδηγίες της
Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ. Σε κάθε
αντίστοιχο φορέα ορίζεται ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων,
λοίμωξης COVID -19. Ο υπεύθυνος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής
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Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και
του ΕΟΔΥ για την αναγνώριση και τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης
και, σε περίπτωση κρούσματος, ακολουθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος
του ΕΟΔΥ, ενημερώνει εγγράφως άμεσα τον ΕΟΔΥ, καθώς και τα αρμόδια στελέχη
εκπαίδευσης.
3. Η παράβαση των μέτρων του παρόντος άρθρου επισύρει για τον ιδιοκτήτη τις
κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020
(Β΄ 3611) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 20
Διεξαγωγή εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, κέντρα
ξένων γλωσσών, φορείς παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων,
ξενόγλωσσα ινστιτούτα εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφείς δομές
1. Οι κάθε είδους εξετάσεις, πλην των πανελλαδικών εξετάσεων, σε δημόσια και
ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς παροχής
εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσα
ινστιτούτα εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφείς δομές, δημόσιες και ιδιωτικές
διεξάγονται σύμφωνα με τα γενικά μέτρα που προβλέπει η από 20.8.2020 εισήγηση
της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους μαθητές / καταρτιζόμενους /
εκπαιδευόμενους / μαθητευόμενους και εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές στους
εσωτερικούς χώρους.
β.
Τήρηση
των
μέγιστων
δυνατών
αποστάσεων
μεταξύ
των
μαθητών/καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθητευόμενων και μεταξύ αυτών και
των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών.
γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.
δ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο
αντισηπτικό διάλυμα.
ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση,
εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.
στ. Η εξέταση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή πραγματοποιείται κανονικά, με
καθαρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση.
2. Δεδομένου του γεγονότος πως σε ορισμένες εκ των ανωτέρω εξετάσεων
ακολουθείται συγκεκριμένος τρόπος διεξαγωγής με ξεχωριστά στάδια, οι
διοργανωτές αυτών οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες της παρούσας σε όλα τα
στάδια.
Άρθρο 21
Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών
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1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών, κατά παρέκκλιση των
άρθρων 6 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 (Β΄ 3611) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, επιτρέπεται η μεταφορά μαθητών και εφαρμόζονται τα ειδικά
μέτρα προστασίας του παρόντος άρθρου:
α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται
συγχρωτισμός κατά την επιβίβαση και αποβίβαση.
β. Τα οχήματα κάθε κατηγορίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών,
απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών
τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα
υποχλωριώδους νατρίου 0,1% [διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι εννέα (9) μέρη νερό και
ένα (1) μέρος χλωρίνης], ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα
μεταξύ των χρήσεων.
γ. Οι οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, οι
συνοδοί, εκπαιδευτικοί και οι μαθητές φέρουν υποχρεωτικά μη ιατρική μάσκα
προστασίας. Στην περίπτωση που κάποιος επιβάτης δεν φέρει μάσκα, δεν του
επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο μεταφοράς.
δ. Συστήνεται η τοποθέτηση του μαθητή σε προκαθορισμένη θέση η οποία δεν θα
αλλάζει. Προκρίνεται μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή είναι αδέλφια να
κάθονται σε διπλανές θέσεις.
2. 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 του
παρόντος.
3. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς τη χρήση μη
ιατρικής μάσκας, δεν γίνεται δεκτή από τον οδηγό ή/και τον συνοδό η επιβίβασή του
στο όχημα.
4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος από τον οδηγό ή τον συνοδό
του οχήματος εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 (Β΄ 3611) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Λειτουργία Κολλεγίων και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο 22
Λειτουργία Κολλεγίων
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Τα Κολλέγια της παρ. Θ3 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), τίθενται σε πλήρη λειτουργία,
μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους, η οποία είχε επιβληθεί ως
έκτακτο μέτρο προστασίας κατά του κινδύνου διασποράς της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID -19 έως την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020,
και εφαρμόζουν τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που
ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 23
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές, το
διδακτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες εντός των Κολλεγίων
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) στις αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια, αναγνωστήρια, αίθουσες χρήσης
πολυμέσων, βιβλιοθήκες και κάθε είδους κλειστούς χώρους όπου παρέχεται κάθε
είδους διδακτικό έργο καθώς και στους εσωτερικούς κλειστούς κοινόχρηστους
χώρους των Κολλεγίων,
β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των Κολλεγίων, όπου παρατηρείται
συγχρωτισμός.
2. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι σπουδαστές και
το διδακτικό προσωπικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν
είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα),
καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς
λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω
αναπνευστικών προβλημάτων).
3. Οι σπουδαστές που παραβιάζουν την υποχρέωση του παρόντος ως προς την
υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων που διενεργούνται με φυσική παρουσία.
Άρθρο 24
Εκπαιδευτική διαδικασία
1. Η διδασκαλία μαθημάτων πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των
σπουδαστών με την υποχρέωση τήρησης των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ
των συμμετεχόντων σπουδαστών και μεταξύ αυτών και των διδασκόντων, σύμφωνα
με τα προγράμματα σπουδών τους. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να τηρηθεί η
απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των συμμετεχόντων σπουδαστών και μεταξύ αυτών
και των διδασκόντων, η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται με τις μεθόδους της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών.
2. Για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, οι ομάδες των σπουδαστών
είναι υποχρεωτικά ολιγομελείς. Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη
ότι στον χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων πρέπει να εξασφαλίζεται η
τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ήτοι
σπουδαστών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού προς αποφυγή συγχρωτισμού. Για
το λόγο αυτό συστήνεται η δημιουργία περισσοτέρων ομάδων σπουδαστών.
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3. Ο σχετικός εξοπλισμός του εργαστηρίου (πάγκοι, εργαλεία κ.λπ.), καθώς και οι
χώροι που χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση, θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά
μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας σπουδαστών και
πριν την είσοδο της επόμενης. Από το πέρας της εργαστηριακής άσκησης κάθε
ομάδας σπουδαστών έως την έναρξη της επόμενης, οι χώροι πρέπει να παραμένουν
κενοί τουλάχιστον για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας, προκειμένου να υπάρξουν ο
απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών από την
επόμενη ομάδα.
4. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών διεξάγεται κανονικά, σύμφωνα με τις
ειδικότερες οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας, που εφαρμόζονται στους φορείς
του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα όπου διεξάγεται η πρακτική άσκηση.
Άρθρο 25
Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των Κολλεγίων
1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των Κολλεγίων λειτουργούν
κανονικά και εξυπηρετούν τους σπουδαστές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των
Κολλεγίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής
Επιτροπής προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες
επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με οδηγίες του ΕΟΔΥ που κοινοποιούνται με
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποκλειστικά για την
αγορά τροφίμων και ροφημάτων είτε με διανομή των προϊόντων (delivery) είτε με
παροχή των προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) με ανάλογη τήρηση
των όρων ασφαλούς λειτουργίας του άρθρου 5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων, stands, καρεκλών κ.λπ. και η παραμονή ατόμων στους χώρους
των κυλικείων μετά την ολοκλήρωση της αγοράς τους προς αποφυγή συγχρωτισμού.
2. Κατά τη διάρκεια αναμονής των σπουδαστών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού
στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των Κολλεγίων για την εξυπηρέτησή
τους, είναι υποχρεωτική η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ
αυτών, καθώς και η χρήση μάσκας από τους εργαζόμενους σε αυτά.
Άρθρο 26
Συμμετοχή αλλογενών/αλλοδαπών στην εκπαιδευτική διαδικασία των Κολλεγίων
Οι αλλογενείς/αλλοδαποί σπουδαστές εκτός Ε.Ε. και οι αλλογενείς/αλλοδαποί
σπουδαστές εντός Ε.Ε. συμμετέχουν κανονικά στην εκπαιδευτική διαδικασία των
Κολλεγίων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί τα μέτρα που εκάστοτε ισχύουν
κατά την είσοδό τους στη χώρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε παρεχόμενες οδηγίες της
αρμόδιας Επιτροπής και του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο 27
Τελετές αποφοίτησης
1. Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης με φυσική παρουσία σπουδαστών και
διδακτικού προσωπικού δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται
οποιοδήποτε μέτρο γενικής ή τοπικής ισχύος περί περιορισμού της συνάθροισης
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φυσικών προσώπων έως έναν μέγιστο αριθμό σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι τελετές
αποφοίτησης δύνανται να διενεργούνται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως.
2. Ημερίδες και συνέδρια δύνανται να διεξαχθούν σύμφωνα με τα εκάστοτε
υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας. Σε
κάθε περίπτωση όμως συστήνεται η διεξαγωγή αυτών εξ αποστάσεως με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων.
Άρθρο 28
Ευπαθείς ομάδες - Διαχείριση πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19
Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα Κολλεγίου ορίζεται ένας υπεύθυνος για την
διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID -19, με τον αναπληρωτή του. Ο
υπεύθυνος ακολουθεί τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του ΕΟΔΥ για την αναγνώριση και τη
διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης και, σε περίπτωση κρούσματος,
ακολουθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ και ενημερώνει
εγγράφως άμεσα τον ΕΟΔΥ και τα αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης. Σε περίπτωση
ύπαρξης σπουδαστή ή μέλους του διδακτικού προσωπικού που ανήκει αποδεδειγμένα
σε ευπαθή ομάδα, η Διοίκηση του Κολλεγίου οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19 και του ΕΟΔΥ. Για τη διαχείριση πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού
COVID-19, η διοίκηση του Κολλεγίου ακολουθεί τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του ΕΟΔΥ.
Σε περίπτωση ύποπτου περιστατικού γίνεται εκτίμηση του κινδύνου σε συνεργασία
με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον ΕΟΔΥ για τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν ανά περίπτωση, ενώ σε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος
πραγματοποιείται άμεσα απολύμανση των χώρων και του εργαστηριακού ή λοιπού
εξοπλισμού, που ήρθε σε επαφή το κρούσμα, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα
η εκπαιδευτική διαδικασία του Κολλεγίου.
Άρθρο 29
Γενικά μέτρα προστασίας
1. Η ασφαλής λειτουργία των Κολλεγίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Οι σπουδαστές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό οφείλουν να τηρούν τα μέτρα
ατομικής υγιεινής και συστήνεται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την
απολύμανση των χεριών τους ενώ εάν κάποιος σπουδαστής εμφανίσει συμπτώματα
πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι διδάσκοντες των μαθημάτων, στα οποία
συμμετείχε, προκειμένου να αξιολογείται το περιστατικό σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο σχέδιο του προηγούμενου άρθρου.
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3. Η διοίκηση του Κολλεγίου μεριμνά για την προμήθεια των αναγκαίων ειδών και
την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, καθώς και τη διάθεσή τους σε όλους τους
χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία και τους λοιπούς χώρους του
Κολλεγίου. Το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του οικείου Κολλεγίου οφείλει να
συστήνει να αποφεύγεται ο τυχόν συνωστισμός και συγχρωτισμός των σπουδαστών
σε βιβλιοθήκες, γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και στους κοινόχρηστους
χώρους του Κολλεγίου με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.
4. Κατά τη διάρκεια της χρήσης χώρων των Κολλεγίων (αίθουσες, αμφιθέατρα,
εργαστήρια κ.λπ.) για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία
συστήνεται η χρήση χώρων με φυσικό αερισμό και όπου δεν είναι αυτό εφικτό
επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών μονάδων, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του
Υπουργείου Υγείας.
5. Για την εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων που περιγράφονται
στην παρούσα είναι υπεύθυνη η Διοίκηση του Κολλεγίου.
Άρθρο 30
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
εντός των Κολλεγίων - κυρώσεις
Η παράβαση των μέτρων του άρθρου 25 της παρούσας, επισύρει τις ακόλουθες
κυρώσεις:
Ιδιωτικές
επιχειρήσεις
(ΚΑΔ)
Υπηρεσίες που παρέχονται
από καταστήματα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος εντός των
κολλεγίων:
-Δραστηριότητες
υπηρεσιών εστιατορίων
και κινητών μονάδων
εστίασης/56.10
-Υπηρεσίες παροχής
ποτών/56.30
-Δραστηριότητες
υπηρεσιών τροφοδοσίας
για εκδηλώσεις
(catering)/56.21
-Υπηρεσίες γευμάτων που
παρέχονται από κινητές
καντίνες/56.10.19.01

Παράβαση ανά περίπτωση

Κυρώσεις

Μη τήρηση αποστάσεων,
κανόνων υγιεινής,
ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων, μη
χρήσης μάσκας από τους
εργαζομένους της
επιχείρησης

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους
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Άρθρο 31
Λειτουργία Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων του Κράτους
1. Οι δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
(Ε.Β.Ε), και τα αναγνωστήρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους λειτουργούν
κανονικά με υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους και τήρηση απόστασης ενάμισι
(1,5) μέτρου μεταξύ των χρηστών, ενώ συστήνεται ο ενδελεχής καθαρισμός και
τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων μελέτης.
2. Η παράβαση της υποχρέωσης χρήσης μη ιατρικής μάσκας επισύρει την επιβολή
διοικητικού προστίμου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, όπως αυτό καθορίστηκε
με την παρ. 2 του άρθρου 5Ζ στην υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020
(Β΄3611) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 32
Επιβολή κυρώσεων - Αρμόδια όργανα
Τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 (Β΄ 3611)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής εφαρμόζονται αναλογικά ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου
και επιβολής κυρώσεων, τη διαδικασία ελέγχων και πιστοποίησης παραβάσεων, την
επιβολή στη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση των
κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού.
Άρθρο 33
Διάρκεια ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 30.10.2020.
----------.----------
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684. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 43518/3097 της
5.8/9.9.2020 «Τροποποίηση της απόφασης Δημάρχου Ιωαννίνων περί
καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου του Δήμου
Ιωαννιτών για συμπλήρωση εβδομαδιαίου ωραρίου τις νυχτερινές ώρες,
Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες, καθώς και υπερωριακή απασχόληση καθ΄
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για το έτος 2020» (Β΄ 3783)
----------.---------685. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθμ. οικ.
58062/10103 της 11.8/9.9.2020 «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
(απογευματινής), για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020, στη Διεύθυνση
Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου» (Β΄ 3797)
----------.----------

686. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ Αριθμ. Φ.473/61/637729/Σ.2478 της 4.8/9.9.2020 «Απονομή Ηθικής
Αμοιβής σε Υπάλληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ» (Β΄ 3798)
----------.---------687. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Αριθμ. 22252 της 17.8/9.9.2020
«Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων και Ι.Δ. αορίστου χρόνου
υπαλλήλων-μελών Επιτροπής του άρθρου 65 του ν. 4688/2020, για το έτος 2020»
(Β΄ 3804)
----------.---------688. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 90469 της 31.8/9.9.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 53684/ΕΥΘΥ460/
18.5.2015 υπουργικής απόφασης “Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014” (Β΄ 948),
όπως ισχύει» (Β΄ 3826)
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) και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Τον ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές
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διατάξεις (Α΄ 265), όπως κάθε φορά ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 4, 5, 8, 39 και
την παρ. 1 του άρθρου 58 αυτού.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄ αρ. 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) υπ΄ αρ. 1083/2006», όπως ισχύει.
4. Την υπ΄ αρ. C(2014)/10128final/17.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει
κάθε φορά.
5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄ 192).
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 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. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών,
μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 156),
10. Την υπ΄ αρ. 85847/11.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Α΄ 3375).
11. Την υπό στοιχεία 53684/ΕΥΘΥ460/18.5.2015 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014» (Β΄ 948).
12. Την υπό στοιχεία 23500/ΕΥΘΥ177/23.2.2017 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 53684/ΕΥΘΥ
460/18.5.2015 (Β΄ 948) υπουργικής απόφασης με θέμα: “Διάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ της παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 4314/2014”» (Β΄ 619).
13. Την υπό στοιχεία 51509/ΕΥΘΥ 375/14.5.2018 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 53684/ ΕΥΘΥ
460/18.5.2015 υπουργικής απόφασης “Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014” (Β΄ 948/2015),
όπως ισχύει» (Β΄ 1842).
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14. Την υπ΄ αρ. 60455/6.6.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 53684/ΕΥΘΥ460/18.5.2015 υπουργικής
απόφασης “Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ της
παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014” (Β΄ 948/2015), όπως ισχύει» (Β΄ 2363).
15. Την ανάγκη ανάθεσης διαχείρισης των πράξεων για τον περιορισμό και την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στο πλαίσιο της
Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.iv. «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας» (Α.Π 2, 4, 5) στις μονάδες της ΕΥΔ και την κατανομή του προσωπικού
της ΕΥΔ ανά κατηγορία εκπαίδευσης.
16. Την από 16.7.2020 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής
απόφασης από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.
17. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 53684/ΕΥΘΥ460/ 18.5.2015 (Β΄ 948) απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως ισχύει, ως
ακολούθως:
Άρθρο μόνο
1. Στο σημείο (ΙΙΙ) του άρθρου 2 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Επιπλέον η Μονάδα Β1.1 διαχειρίζεται τις πράξεις για τον περιορισμό και την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην απασχόληση και
γενικότερα στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.iv
«Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» (Α.Π. 2, 4, 5).
2. Στο σημείο (VIII) του άρθρου 2 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Επιπλέον η Μονάδα Β2.1 διαχειρίζεται τις πράξεις για τον περιορισμό και την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.iv
«Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» (ΑΠ 2, 4, 5)».
3. Στο σημείο (ΙΧ) του άρθρου 2 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Επιπλέον η Μονάδα Β2.2 διαχειρίζεται τις πράξεις για τον περιορισμό και την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.iv «Βελτίωση της
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» (ΑΠ 2, 4, 5).
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4. Στο σημείο (Χ) του άρθρου 2 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Επιπλέον η Μονάδα Β2.3 διαχειρίζεται τις πράξεις για τον περιορισμό και την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στη Διά Βίου Μάθηση και
επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας
9.iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» (ΑΠ 2, 4, 5).».
5. Το δεύτερο εδάφιο του σημείου (ΧΙ) του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικότερα η Μονάδα Β2.4 διαχειρίζεται πράξεις ως προς:
1. την «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο των ειδικών στόχων (iii) της επενδυτικής
προτεραιότητας 10.1 και (i) της επενδυτικής προτεραιότητας 10.4 των Αξόνων
Προτεραιότητας 6, 7, 8 και 9,
2. την «Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση» στο πλαίσιο του
ειδικού στόχου (ii) της επενδυτικής προτεραιότητας 10.1 των Αξόνων
Προτεραιότητας 6, 8 και 9,
3. τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων και της πανδημίας
COVID-19 στην «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων
των εκπαιδευτικών» και στην «Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική
εκπαίδευση», στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.iv «Βελτίωση της
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» (ΑΠ 2, 4, 5),
4. τους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12».
6. Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το προσωπικό της ΕΥΔ ανέρχεται σε 120 άτομα και κατανέμεται ως εξής:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 114 άτομα.

Εκπαίδευσης

(Π.Ε.)

και

Τεχνολογικής

Β. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 6 άτομα.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία
53684/ΕΥΘΥ460/18.5.2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 948.), όπως έχει τροποποιηθεί
με τις α) υπό στοιχεία 23500/ΕΥΘΥ177/23.2.2017 υπουργικής απόφασης (Β΄ 619), β)
υπό στοιχεία 51509/ΕΥΘΥ375/14.5.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1842) και γ)
υπό στοιχεία 60455/6.6.2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2363).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

----------.----------
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689.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 119/245028 της 7/9.9.2020 «Χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας σε παραγωγούς που
διατηρούν εκμεταλλεύσεις με θηλυκά ενήλικα (τουλάχιστον ενός έτους)
αιγοπρόβατα, οι οποίοι διαθέτουν εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 ενήλικα
αιγοπρόβατα και οι οποίοι έχουν παραδώσει γάλα εντός του 2019 και
λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την ανακοίνωση της
Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο)» (Β΄ 3836)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για
την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).
2. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α΄ 138).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 που αφορά στην έγκριση
οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας (Α΄ 113).
7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας,
ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
8. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου
Κοινοτικών
Ενισχύσεων
Προσανατολισμού
και
Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το
άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και τις
παρ. 1-8 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135).
9. Την υπ΄ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002» (Β΄ 1042).
10. Την υπ΄ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των
ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Α΄ 1205).
11. Το άρθρο 1ο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 25-02-2020
(Α΄ 42) και το άρθρο 9ο της Π.Ν.Π. της 14-03-2020 (Α΄ 64).
12. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με ΦΕΚ 915/Β΄/ 2020 (άρθρο 1ο, σημεία 4852) και ΦΕΚ 1299/Β΄/2020 περί απαγόρευσης λειτουργίας καταστημάτων, καθώς και
τις κοινές υπουργικές αποφάσεις Β΄ 986/2020 και Β΄ 1168/ 2020, περί απαγόρευσης
κυκλοφορίας των πολιτών.
13. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863 final/19-03-2020 ανακοίνωση της Επιτροπής
«Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να
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στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID19», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία C (2020)2215 final/03-04-2020,
C(2020)3156 final/ 08-05-2020 και C(2020) 4509 final/29-06-2020 όμοιες.
14. Την ανάγκη στήριξης των αιγοπροβατοτρόφων όλης της χώρας, λόγω σοβαρής
μείωσης του εισοδήματός τους για το έτος 2020, εξαιτίας της πανδημίας του
κορονοϊού (COVID-19).
15. Το υπ΄ αρ. 1710/178366/3-7-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, συνολικού ύψους κατ΄ ανώτατο όριο
30.155.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2020, η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά
πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2390901002 «οικονομικές ενισχύσεις
γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» στον
ΕΛΕΓΕΠ.
17. Την υπ΄ αρ. 2/29121/28-08-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών ενίσχυσης του ΑΛΕ 2390901002 του Ε.Φ. 1029-501-0000000 του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οικονομικού
έτους 2020.
18. Την υπό στοιχεία Y44/05-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 3299).
19. Την υπ΄ αρ. 15386/239285/01-09-2020 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης,
ύψους 30.155.000 ευρώ, της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία καταχωρίστηκε με α/α 64444 στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:
ΩΞΒ94653ΠΓ-Λ4Λ).
20. Την υπό στοιχεία ΓΝ 048/2020 γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου
Οικονομικών.
21. Την υπό στοιχεία C(2020) 5184 final/23-07-2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίνεται η πρόταση ενίσχυσης των αιγοπροβατοτρόφων.
22. Την υπ΄ αρ. 1113/240879/02-09-2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της
περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει επί του
προτεινόμενου σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στον τομέα της
αιγοπροβατοτροφίας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία C(2020) 1863 final/19-03-2020
ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία C
(2020)2215 final/03-04-2020, C(2020)3156 final/08-05-2020 και C(2020) 4509
361

final/29-06-2020 όμοιες και την υπό στοιχεία C(2020)5184 final/23-07-2020
απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι - Πεδίο εφαρμογής
Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι κτηνοτρόφοι αιγών
και προβάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε
όλη τη χώρα, οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:
1. Διαθέτουν ζωικές εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά
αιγοπρόβατα (άνω του έτους) και έχουν παραδώσει γάλα σε εγκεκριμένες
μεταποιητικές μονάδες το έτος 2019. Οι παραδόσεις γάλακτος επιβεβαιώνονται από
τα στοιχεία που αποστέλλονται ετησίως από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
2. Διαθέτουν ζωικές εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά
αιγοπρόβατα (άνω του έτους) σε νησιά που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ
της παρούσας στα οποία λόγω ελλείψεως μεταποιητικών μονάδων δεν ήταν δυνατή η
παράδοση γάλακτος. Στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας αναφέρονται τα νησιά της
Επικράτειας που διαθέτουν μεταποιητικές μονάδες.
3. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2019 έως και την 31-122019.
4. Διατήρησαν την εκμετάλλευσή τους ενεργή έως και την 31-12-2019, γεγονός το
οποίο διαπιστώνεται από τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.).
5. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στην 31-12-2019, κατά την έννοια του
Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (άρθρο 2, σημείο 14).
6. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί
παράνομη και ασυμβίβαστη, με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε., κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
Άρθρο 3
Όροι και Ύψος ενίσχυσης στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας
1. Το ύψος του κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται ανά ενήλικο ζώο και θα
προκύψει από τον αριθμό των τελικώς δηλωθέντων αιγοπρόβατων διά του ποσού που
έχει δεσμευθεί για την παρούσα δράση.
2. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο παραγωγός (φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση
που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε
πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 €. Στο ποσό των 100.000 €
περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.
Άρθρο 4
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Χρηματοδότηση
Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον
Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), μετά την έκδοση
χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΑΛΕ 2390901002 του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 1029501-000000, οικονομικού έτους 2020, με δικαιούχο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Για το έτος 2020, το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των
30.155.000 ευρώ.
Η χρηματοδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την 31-122020.
Άρθρο 5
Διαδικασία Πληρωμής - Έλεγχος
1. Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων της παρούσης είναι
ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους
ενδιαφερομένους: α) για τη διαδικασία υποβολής της σχετικής αίτησης κρατικής
ενίσχυσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης και β) ότι οι αιτήσεις
κρατικής ενίσχυσης που υποβάλλονται γραπτώς θα απορρίπτονται.
2. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ενίσχυσης (πρότυπο
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Ι) εντός ενός (1) μηνός από τη
δημοσίευση της παρούσας απόφασης, προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην οποία
δηλώνουν ότι:
α) Το ποσό ενίσχυσης που θα λάβουν, βάσει της παρούσας, αθροιζόμενο με τυχόν
άλλες ενισχύσεις που έχουν λάβει βάσει του Προσωρινού Πλαισίου δεν υπερβαίνει
τις 100.000 ευρώ.
β) Η εκμετάλλευσή τους δεν ήταν ήδη προβληματική επιχείρηση την 31-12-2019,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014.
γ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί
παράνομη και ασυμβίβαστη σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε. κατά
τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013.
3. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα Λειτουργίας-Αγοράς και
Εφαρμογής Παρεμβάσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορίζεται αρμόδια για την αναγνώριση
και εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης.
4. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποιεί
διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους των αιτήσεων ενίσχυσης, με βάση τα
δηλωθέντα στοιχεία στη δήλωση εκμετάλλευσης - αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του
2019.
5. Κατόπιν η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα Αγοράς του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και
διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στη Διεύθυνση Πληρωμών.
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6. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει: α) στην έκδοση εντολής
πληρωμής και β) στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.
7. Κάθε υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις
βάσεις δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα αναγκαία στοιχεία,
προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί
έλεγχοι, καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι.
8. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των υπηρεσιών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον
καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης κάθε πληροφορία
σχετική με την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης της παρούσας. Στο πλαίσιο
αυτό, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων εκτυπωτικών
που θα αντλούν κατά περίπτωση τις απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις
δεδομένων.
9. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους για το ποσό της
κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον
ιστότοπό του. 10. Τα αρχεία που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες στο
πλαίσιο της παρούσας απόφασης διατηρούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για
τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία
ενίσχυση. Τα αρχεία που τηρεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων
προϋποθέσεων. Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους
υφιστάμενους κανόνες.
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------690. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αριθμ. 10189 της 9/9.9.2020 «Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας για λόγους δημόσιας υγείας της Περιφερειακής Ενότητας
Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα για τον περιορισμό
της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVΙD-19» (Β΄ 3840)
Έχοντας υπόψη:
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1) Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
2) Το π.δ. 37/2020 «Διορισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 65).
3) Την υπ΄ αρ. 1673/2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη»(Β΄ 1070).
4) Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15.03.2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΥΟΔΔ
183).
5) Το άρθρο 19 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα Αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 «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» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 76), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020.
6) Την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19.
7) Την ανάγκη για την αντιμετώπιση της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου
COVID-19.
8) Την υπ΄αρ. 8000/1/2020/98-β΄ εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των
πιστώσεων, του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 1047-202-0000000 «Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
καθότι οι διατάξεις της απόφασης αυτής, ρυθμίζουν θέματα διοικητικού χαρακτήρα,
αποφασίζουμε:
Την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για λόγους
δημόσιας υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της
νόσου COVΙD-19.
Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για λόγους δημόσιας υγείας,
ισχύει από σήμερα Τετάρτη 9.9.2020 μέχρι τις 11.1.2021.
----------.----------
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691. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ [συνεδρίαση
13η/29-7-2020] Αριθμ. 148 της 6.8/10.9.2020 «Μείωση ανταποδοτικού τέλους
λαϊκών αγορών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020» (Β΄
3841)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4314/2014 κεφάλαιο Β΄ «Ρύθμιση Θεμάτων
καταργούμενων Οργανισμών Λαϊκών Αγορών» (Α΄265).
4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Β΄145).
5. Το άρθρο 36 του ν. 4497/2017, όπως ισχύει, περί έκδοσης και είσπραξης από την
Περιφέρεια του Ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών (Α΄171).
6. Τον ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
(Α΄134), και ειδικότερα το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής
περιφερειών».
7. Την υπ΄ αρ. 37419/13479/08-5-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (Β΄1661).
8. Την υπ΄ αρ. 499022/02.9.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί
ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Αττικής/ Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 688).
9. Την υπ΄ αρ. 329/27-12-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020
και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020» (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ).
10. Την υπ΄ αρ. 133615/33583/02.01.2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους
2020 της Περιφέρειας Αττικής.
11. Την υπ΄ αρ. 329/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με
θέμα «Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας
Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4497/2017» (Β΄5404).
12. Τις υπ΄αρ. 19024/17-3-2020, 20006/20-3-2020, 20040/ 22-3-2020, 21268/28-32020 και 23451/7-4-2020 κοινές υπουργικές αποφάσεις προς περιορισμό της
διασποράς του covid-19.
13. Την υπ΄ αρ. 36/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί
καθορισμού του ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλουν οι πωλητές Λαϊκών
Αγορών και καθορισμού ποσοστού απόδοσης επί του ανταποδοτικού τέλους προς τις
Ομοσπονδίες Πωλητών Λαϊκών Αγορών (Β΄533).
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14. Την υπ΄αρ. 1327/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Αττικής (ΑΔΑ: ΩΨΙΘ7Λ7-06Ρ).
15. Την υπ΄ αρ. 537795/24-7-2020 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
Περιφέρειας Αττικής.
16. Το υπ΄ αρ. 553540/29-7-2020 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης
Λαϊκών Αγορών της Διεύθυνσης Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
αποφασίζουμε:
Τη μείωση του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίστηκε να καταβάλουν
οι πωλητές λαϊκών αγορών με την υπ΄ αρ. 36/2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, κατά 50%, οριζόντια προς το σύνολο των επαγγελματιών που
δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής για τους μήνες
Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο 2020.
Με τη μείωση του ανταποδοτικού τέλους για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-ΜάιοΙούνιο 2020 το κόστος επιβάρυνσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής
για το 2020 ανέρχεται στο ποσό των 675.627,3 ευρώ.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
----------.---------692. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 88937/ΔΤΒΝ 1372 της 26.8/10.9.2020 «Τροποποίηση της
Προκήρυξης ΣΤ΄ Κύκλου Δράσης “Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό
Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”» (Β΄ 3847)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.1. του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90),
1.2. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143),
1.3. του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (Α΄ 267) και ειδικότερα
το άρθρο 17 αυτού,
1.4. του ν. 4314/2014 «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) και ιδίως της
παρ. 15, του άρθρου 59,
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1.5. του π.δ. 93/1997 (Α΄ 92) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και
χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του
Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας,
έρευνας και τεχνολογίας»,
1.6. του π.δ. 98/1996 (Α΄ 77) «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους
φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης,
τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων
πόρων»,
1.7. του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση διατάξεων του ν. 703/1477 περί
Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),
1.8. 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),
1.9. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133).
1.10. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄ 192),
1.11. του π.δ. 81/2019 “Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων” (Α΄ 119),
1.12. του π.δ. 83/2019 “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄ 121),
1.13. της υπ΄ αρ. 85847/11.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.» (Β΄ 3375)
1.14. των άρθρων 87, 88 και 89 της συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων,
1.15. του κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2004,
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 659/1999 του Συμβουλίου για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ,
1.16. του κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,
1.17. του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 για
την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων.
1.18. την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών
καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων
παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 222)
2. Τις αποφάσεις:
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2.1. την υπό στοιχεία Φ2-1617/2010 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες και
προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων
παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις
συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και
ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων» (Β΄ 1980), όπως ισχύει,
2.2. την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1009/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση
Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών
καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» (Β΄ 72), όπως ισχύει,
2.3. την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1206/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση
Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων
Εισροών - Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και
διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» (Β΄ 2237), όπως ισχύει,
2.4. την υπό στοιχεία Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση
πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης
«Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (Β΄ 540), όπως ισχύει,
2.5. την υπό στοιχεία Φ2-1062/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων
που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός
πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» (Β΄ 1171), όπως ισχύει,
2.6. την υπό στοιχεία Φ2-1510/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Προκήρυξη
Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» (Β΄ 1589), όπως ισχύει,
2.7. την υπό στοιχεία 13001/ΔΕ-1382/2013 υπουργική απόφαση για την έγκριση της
ένταξης στο ΠΔΕ 2013, στη ΣΑΕ 058/2, της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων
Υγρών Καυσίμων» (ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΦ-ΘΑ0),
2.8. την υπό στοιχεία Οικ. ΔΠΠ 3883/2015 κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με
την οποία οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) μέσω της ΣΑΕ 027/2 με ενάριθμο κωδ. 2015ΣΕ02720000 του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 3016).
3. την ανάγκη τροποποίησης της υπ΄ αρ. 61674/11.6.2019 κοινής απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Προκήρυξη ΣΤ΄ Κύκλου Δράσης “Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό
Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”» (B΄2385) όσον αφορά σημεία του Παραρτήματος
«Οδηγός ΣΤ΄ Κύκλου», λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών
που προέκυψαν από την πανδημία των κορωνοϊού COVID-19 και των
καθυστερήσεων που προκλήθηκαν από την εφαρμογή των αναγκαίων περιοριστικών
μέτρων.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στην υπό
στοιχεία Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός
Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (Β΄ 540), όπως ισχύει, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το Παράρτημα της υπ΄ αρ. 61674/11.6.2019 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Προκήρυξη ΣΤ΄
Κύκλου Δράσης “Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών
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Καυσίμων”» (B΄ 2385)» «Οδηγός του ΣΤ΄ Κύκλου της Δράσης» τροποποιείται ως
εξής:
Στη γραμμή 3 του Πίνακα «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επένδυσης» της περ. 2)
της παρ. 4.2. «Διάρκεια Ολοκλήρωσης», το εδάφιο «Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Αποδοχής - Έγκρισης της
πρότασης επενδυτικού σχεδίου.» αντικαθίσταται ως εξής: «Θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Αποδοχής Έγκρισης της πρότασης επενδυτικού σχεδίου.».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------693. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ.
οικ.2/34103/ΔΛΤΠ-Α΄ της 7/10.9.2020 «Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του
Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθορισμός κίνησης αυτού και
δημιουργία λογαριασμού στο σχέδιο λογαριασμών» (Β΄ 3864)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 69Α, 69Β, 71 και 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 και της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 27 του
ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 178 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
3. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 151), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (Α΄ 113).
4. 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).
5. Το άρθρο 91Α του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Το π.δ. 185/2009 περί «ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 213).
7. Το π.δ. 189/2009
Υπουργείων» (Α΄ 221).
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8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155).
10. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).
11. Την υπ΄ αρ. 2/22377/0025/03-06-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Παροχή της εγγύησης του Ελ. Δημοσίου στην Ε.Ε. ύψους 342.618.750,00 ευρώ στο
πλαίσιο του κανονισμού 2020/672 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη
θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων
ανεργίας σε κατάσταση ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της νόσου
COVID-19» (Β΄ 2167).
12. Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 3299).
13. Την παρ. 2 του άρθρου 10 του Κανονισμού του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) 2020/672 σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής
στήριξης για το μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
(SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.
14. Την ανάγκη θέσπισης ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής ενίσχυσης για τον
μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω
της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, Νο
23/201350 με τίτλο «Ε.Δ. - Χρηματοδοτική συνδρομή από το πρόγραμμα SURE» και
ΙΒΑΝ:
GR6701000230000000000201350 υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό
Θησαυροφυλακίου.
2. Ο ανωτέρω τραπεζικός λογαριασμός:
- Πιστώνεται: α) με την κατάθεση ποσών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που
αφορούν χρηματοδοτική συνδρομή με τη μορφή δανείου και β) με μεταφορά ποσών,
από το λογαριασμό Νο 200, υπο-λογαριασμός Νο 200610 με ΙΒΑΝ: GR65 0100 0230
0000 0000 0200 610 και τίτλο «Εισπράξεις από δανεισμό Ε.Δ.» που αφορούν ποσά
της χρηματοδοτικής συνδρομής του προγράμματος SURE που δεν
χρησιμοποιήθηκαν.
- Χρεώνεται: με τη μεταφορά ποσών στο λογαριασμό Νο 200, υπο-λογαριασμός Νο
200610 με ΙΒΑΝ: GR65 0100 0230 0000 0000 0200 610, με εντολές της Διεύθυνσης
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού (ΔΛΤΠ), ύστερα από αίτημα της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ). Το αίτημα σχετίζεται με
μέτρα που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν για την αντιμετώπιση των
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της έκτακτης περίστασης που προκλήθηκε από
την επιδημική έκρηξη του COVID-19.
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3. Τα ποσά που κατατίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελούν πιστωτικά
έσοδα και εμφανίζονται, από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., στα έσοδα του Κρατικού
Προϋπολογισμού, υπό τον οικείο Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου (ΑΛΕ).
4. Η μεταφορά των ποσών από το λογαριασμό Νο 23/201350 με τίτλο «Ε.Δ. Χρηματοδοτική συνδρομή από το πρόγραμμα SURE» στον λογαριασμό Νο 200, υπολογαριασμό Νο 200610 με ΙΒΑΝ: GR65 0100 0230 0000 0000 0200 610 και
τανάπαλιν αποτελεί κίνηση κεφαλαίων από τραπεζικό λογαριασμό διαθεσίμων σε
τραπεζικό λογαριασμό διαθεσίμων και με την έκδοση των σχετικών εντολών
ενημερώνονται οι οικείοι λογαριασμοί της λογιστικής.
5. Για τη λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση των κινήσεων του τραπεζικού
λογαριασμού Νο 23/201350 με τίτλο «Ε.Δ. - Χρηματοδοτική συνδρομή από το
πρόγραμμα SURE» δημιουργείται στο Σχέδιο Λογαριασμών του Λογιστικού
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης ο πεμπτοβάθμιος λογαριασμός 4.2.2.01.12 με
τίτλο «ΤτΕ - Χρηματοδοτική συνδρομή από το πρόγραμμα SURE», υπό τον
τεταρτοβάθμιο λογαριασμό λογιστικής 4.2.2.01 με τίτλο «Μεταβιβάσιμες καταθέσεις
εσωτερικού».
6. Η Τράπεζα της Ελλάδας, θα αποστέλλει αντίγραφα κινήσεων (extrait) των
λογαριασμών στις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη σχετική ενημέρωσή τους και
ειδικότερα:
- Νο 23/201350 με τίτλο «Ε.Δ. - Χρηματοδοτική συνδρομή από το πρόγραμμα
SURE» στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης-Τμήμα Α΄, στον
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης - Τμήμα Β΄.
- Νο 200610 με τίτλο «Εισπράξεις από δανεισμό Ε.Δ.» στη Διεύθυνση
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης -Τμήμα Α΄ και στη Διεύθυνση Λογιστικής
Γενικής Κυβέρνησης-Τμήμα Β΄, για τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών στη
δημόσια ληψοδοσία.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------694. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 207 της 10/10.9.2020 «Διαδικασία υποβολής
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο
ως και Αύγουστο 2020» (Β΄ 3867)
Με την παρ. 5 της απ. Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αριθμ. ΓΔΟΥ 246 της 26/27.10.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
ΓΔΟΥ233/10.10.2020 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 COVID19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020” (Β’ 4471)» (Β΄ 4752)
ορίστηκε ότι: «Οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέβαλαν έως την έναρξη ισχύος της
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παρούσας απόφασης, αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ
233/10.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, η οποία απορρίφθηκε, εκ του λόγου ότι δεν είχαν υποβάλει τη
σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ
207/10.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Β’ 3867), δύνανται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εφόσον έως την
28η Σεπτεμβρίου 2020 δήλωσαν στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή
«Τα Έσοδά μου» που λειτουργεί στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της
ΑΑΔΕ. Η νέα αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 6
της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/10.10.2020 κοινής απόφασης.».
Έχοντας υπόψη:
1. 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως 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» (Α΄ 84) και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ιδίως του στοιχείου β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄ αρ. 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) υπ΄ αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική
αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/26.6.2014).
5. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) υπ΄ αρ. C(2020)
1863/19.03.2020 «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με
σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου
COVID-19», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις 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).
7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως
ισχύει.
8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
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11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
12. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄ 192), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
14. Tην υπό στοιχεία Y44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 3299).
15. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση
θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
16. Την υπ΄ αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
17. Την υπ΄ αρ. 1076/02.04.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την
υλοποίησητου 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).
18. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που
πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
19. Την υπό στοιχεία 99659ΕΞ2020/9-9-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 20. Το γεγονός ότι από τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων εσόδων
1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής υποβάλλουν
εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο
«myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι κάτωθι
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19:
α) Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι
Οργανισμοί Λιμένων.
β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των
ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες
έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως,
ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:
αα) Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση
εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική
ταμειακή μηχανή. Κατ΄ εξαίρεση δύνανται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος
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ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση
εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική
ταμειακή μηχανή εφόσον:
i) είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 έναν από τους περιγραφόμενους
στο συνημμένο πίνακα Ι, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας
δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Ι, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018,
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις
20.03.2020,
ii) είτε έχουν την έδρα τους στο Δήμο Μεσαπείων και στις Δημοτικές Ενότητες
Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων, ανεξαρτήτως ΚΑΔ.
ββ) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000)
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020.
γγ) Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως
αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ
ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ΄ όλη την περίοδο αυτή.
δδ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές,
διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές
κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις
προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού
σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.
2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της
προηγούμενης παραγράφου οι οποίες:
α) Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του
Κανονισμού υπ΄ αρ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους
προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την
έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση
ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την
προϋπόθεση ότι:
αα) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και
ββ) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το
δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης
και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
β) Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού υπ΄ αρ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1
της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο
όριο, για την τριετία 2018-2020.
3.
Οι
ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις
«myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία:

υποβάλλουν

στην

πλατφόρμα

Α. Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Αύγουστο 2020,
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν: τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ
(κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.
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β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων
ΦΠΑ, συμπληρώνουν
αα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,
ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του
φορολογικού έτους 2019,
γγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3,
μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585
(διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της
επιχείρησης.
Επιπροσθέτως, προ-συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει
των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.
Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την
επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους.
Β. Για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις,
ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ
ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, από την τρίτη (3η) μέχρι τη
δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα.
Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από
τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν
αυτές υποβληθούν.
4. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των
προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην
πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή
αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά,
αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων
περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.
5. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η
είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.
6. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η
επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην
επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων
στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων
χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης.
Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση
λογαριασμού-ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του
TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το
αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.
«7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται
στην πλατφόρμα έως την 28η Σεπτεμβρίου 2020.».
Η παρ. 7 αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 222 της 21/21.9.2020 «Τροποποίηση
της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ207/ 10.09.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης
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ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας
Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και
Αύγουστο 2020” (Β’ 3867)» (Β΄ 4051).
8. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί
οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.
9. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η
διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους
της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η
οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της
παρούσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων
που εμπίπτουν στην υποπερ. i της υποπερ. αα της περίπτωσης β της παρ. 1 του
άρθρου 1. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι
υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση
πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και
οκταψήφιων κ.ο.κ.

ΚΑΔ

Περιγραφή κλάδου

01.49.19.02

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

01.49.3

Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων
ακατέργαστων προβιών και δερμάτων

14.20

Κατασκευή γούνινων ειδών

15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

46.42.11.27

Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων

46.42.11.29

Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και
άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.40

Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών

46.42.11.58

Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών

46.90.10.06

Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων
ειδών λαϊκής τέχνης
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και

διάφορων

47.71.71.27

Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και
άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός καλυμάτων κεφαλής)

47.71.71.34

Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από
γουνόδερμα

47.78.89.04

Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων
ειδών λαϊκής τέχνης

47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή
αγορών

49.31

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39

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

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02

Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.03

Υπηρεσίες
πώλησης
εισιτηρίων
αστικών
συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά

χερσαίων

52.21.29.04

Υπηρεσίες
πώλησης
εισιτηρίων
αστικών
συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά

χερσαίων

52.21.29.05

Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων
συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους

χερσαίων

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13

Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόνλι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα
μεταφορικά μέσα

55.90.19

Aλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
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υπεραστικών

56.10

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

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29

Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων
που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01),
Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων
(56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες
(κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από
φοιτητικά εστιατόρια (56.29.20.05)

56.30

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

59.11

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων

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

74.20

Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30

Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

77.11

Ενοικίαση και εκμίσθωση
μηχανοκίνητων οχημάτων

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής
χρήσης

77.34

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39.13

Υπηρεσίες
ενοικίασης
και
μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
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αυτοκινήτων

και

χρηματοδοτικής

ελαφρών

μίσθωσης

77.39.19.03

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση

88.10

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

90.01

Τέχνες του θεάματος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03

Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων
έλξης επισκεπτών

92.00.11

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01

Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

380

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από
υπηρεσίες
διαιτολογίας
(96.04.10.01)
και
Υπηρεσίες
διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού
άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02)

96.09.19.16

Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους,
βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις)
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
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.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------695. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55964 της
10/10.9.2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 σε επιμέρους δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για
το χρονικό διάστημα από 11.9.2020 έως και 25.9.2020» (Β΄ 3869)
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
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία 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, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76),
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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. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως παρατάθηκε με τις υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020
(Β΄ 1472),
έως
τις
10.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020
(Β΄ 1771),
έως
τις
21.5.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020
(Β΄ 1972),
έως
τις
7.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020
(Β΄ 2191)
έως
τις
21.6.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020
(Β΄ 2453),
έως
τις
5.7.2020,
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Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020
(Β΄ 2730),
έως
τις
19.7.2020,
Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β΄ 2947), έως τις 2.8.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.
48940/31.7.2020 (Β΄ 3168), έως τις 31.8.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 52969/27.8.2020
(Β΄ 3574), έως τις 15.9.2020, κοινές αποφάσεις των ιδίων Υπουργών.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, στις δομές
φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών: α) Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξανδρείας, β)
Βέροιας του Δήμου Βέροιας αμφοτέρων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, γ)
Κάτω Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και δ)
Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, προκειμένου
να προληφθεί η διασπορά κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στις εν λόγω δομές
φιλοξενίας μεταναστών και τις ανωτέρω Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, εν γένει.
4. Την από 10.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.55963/10.9.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών 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 11.9.2020 έως και τις
25.9.2020, των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στις δομές φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών α) Αλεξάνδρειας-στρατόπεδο «ΤΧΜ (ΜΧ) Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» του Δήμου
Αλεξανδρείας, β) Βέροιας-στρατόπεδο «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» του Δήμου
Βέροιας, αμφοτέρων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, γ) Κάτω Μηλιάς του
Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και δ) Πολυκάστρου στη
θέση Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς,
αυστηρά εντός αντιστοίχων περιμέτρων 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 Διοικητών των δομών, των φορέων υποστήριξης διοικητικής
διαχείρισης σε σχέση με τις προμήθειες τροφοδοσίας των διαμενόντων, των
αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας
και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
2. Οι Διοικήσεις των ανωτέρω δομών φιλοξενίας οφείλουν να ενημερώνουν τους
πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στις ως άνω δομές 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 των δομών για τους λόγους εφαρμογής των ανωτέρω
περιορισμών κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής τους.
3. Εντός εκάστης περιμέτρου των δομών της παρ. 1 αναπτύσσονται ειδικές
υγειονομικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο
αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 και για την πραγματοποίηση
υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους των εν λόγω δομών φιλοξενίας.
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4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση των ανωτέρω περιορισμών
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 τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ημαθίας,
Πιερίας και Κιλκίς, τους Δήμους Αλεξανδρείας, Βεροίας, Κατερίνης και Παιονίας και
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προς υλοποίηση των σχετικών προβλέψεών
της.
Άρθρο δεύτερο
Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν
θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.
----------.---------696. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55962 της 10/10.9.2020
«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)
(Καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 της 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, και από την έναρξη ισχύος
αυτής).
----------.----------
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697. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55160 της 11/11.9.2020
«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)
(Καταργήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 11 της 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 και από την έναρξη ισχύος αυτής).
----------.---------698. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55169 της 11/11.9.2020 «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)
Η παρούσα απ.,
-που είχε συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 11 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.
59626/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» (Β’ 4134) , κατωτ. αριθ. 751,
-και με την παρ. 3 του άρθρου 11 της 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,
-καταργήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 11 της 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 και από την έναρξη ισχύος αυτής.
----------.----------
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699. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΟY ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ.
18602 της 11/11.9.2020 «Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή
Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.)» (Β΄ 3881)
Με την παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991,
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία, που έχουν
εκδοθεί σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ. 4831/25.7.2013 απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 1841), όπως έχει
παραταθεί με την υπ’ αρ. 18602/11.9.2020 απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 3881), παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2021
ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης εκάστου δελτίου. Εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος, οι κάτοχοι των δελτίων, δύνανται να παραλαμβάνουν από τις
αρμόδιες υπηρεσίες τα δελτία που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 22066/16.10.2020
κοινή απόφαση του Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης
και Ασύλου (Β΄ 4699).»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 15 αυτής,
β) του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 169),
ιδίως του άρθρου 70 αυτού,
γ) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), η οποία 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, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ε) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ζ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
η) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34),
θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
ι) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»
(Α΄ 149), όπως ισχύει.
2. Την υπό στοιχεία οικ.7330/7-4-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου «Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς
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Προστασίας και λοιπών προθεσμιών που συνδέονται με τη διοικητική διαδικασία
καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας α΄ και β΄ βαθμού.»
(Β΄ 1426).
3. Την υπ΄ αρ. 11341/11-6-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου «Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).»
(Β΄ 2252).
4. Την υπ΄ αρ. 11284/11-09-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Την παράταση ισχύος όλων των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Π.Δ.)
που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 70 του ν. 4636/2019, ως ακολούθως:
α. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "1" παρατείνεται έως την 6η
Νοεμβρίου 2020.
β. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "2" παρατείνεται έως την 13η
Νοεμβρίου 2020.
γ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "3" παρατείνεται έως την 20η
Νοεμβρίου 2020.
δ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "4" παρατείνεται έως την 27η
Νοεμβρίου 2020.
ε. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "5" παρατείνεται έως την 4η
Δεκεμβρίου 2020.
στ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "6" παρατείνεται έως την 11η
Δεκεμβρίου 2020.
ζ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "7" παρατείνεται έως την 18η
Δεκεμβρίου 2020.
η. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "8" παρατείνεται έως την 29η
Δεκεμβρίου 2020.
θ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "9" παρατείνεται έως την 7η
Ιανουαρίου 2021.
ι. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε
αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο "0" παρατείνεται έως την 14η
Ιανουαρίου 2021.
387

Άρθρο Δεύτερο
Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία που εκδοθήκαν κατ΄ εφαρμογή
του άρθρου 70 του ν. 4636/2019 και για την ανανέωση των οποίων αρμόδιο είναι το
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου, παρατείνεται έως την 14η Ιανουαρίου 2021.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
----------.---------700. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 120126/ΓΔ4 της 12/12.9.2020 «Παροχή σύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β΄ 3882)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 63 του ν. 4686/2020 (Α΄ 96) «Βελτίωση της μεταναστευτικής
νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των ν. 4636/2019 (Α΄ 169), 4375/2016 (Α΄ 51),
4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17ο της
από 10-08-2020 Π.Ν.Π. 10 (Α΄ 157),
β) του άρθρου 16 του Συντάγματος για το δικαίωμα στην εκπαίδευση,
γ) της παρ. 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος περί προστασίας της υγείας,
δ) του άρθρου 9Α του Συντάγματος περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα,
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 32 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο
των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, και 8 του ν. 1566/ 1985 (Α΄ 167) «Δομή και
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
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).
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8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
9. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/05-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3298).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
11. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/8-9-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών,
Υποδομών και Μεταφορών, «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. 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 3780).
12. Την από 15.05.2020 εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την Προστασία
Δεδομένων (Ε.Α.Π.Δ.) της παρ. 1 του άρθρου 35 του Γ.Κ.Π.Δ.
13. Το υπ΄ αρ. 44/10-09-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π με θέμα
ημερήσιας διάταξης: «Γνωμοδότηση σχετικά με θέματα σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης».14. 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 υπό στοιχεία Φ.1/Γ/453/120123/
Β1/12.09.20 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
«Άρθρο 1»
Το πρώην άρθρο μόνο αναριθμήθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργού
και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριθμ. 131451/ΓΔ4 της
30/30.9.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12.09.2020 κοινής
απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με
θέμα: “Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021”
(Β’ 3882)» (Β΄ 4264).
1. Όλως εξαιρετικά, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον
παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι σχολικές μονάδες της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται να
παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με
την από 10.09.2020 εισήγηση του ΙΕΠ, η διάρκεια του εξ αποστάσεως μαθήματος
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συνιστάται να είναι από 30 έως και 45 λεπτά, ενώ ο αριθμός μαθητών δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό φυσικού τμήματος που προβλέπεται στις κείμενες
διατάξεις.
Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται:
α) Στους μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών
μονάδων που τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης
λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και για όσο
χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς, σύμφωνα με το πρόγραμμα που
καθορίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των μέχρι σήμερα ισχυουσών οδηγιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 57831/2020 «Επιβολή
του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
λειτουργιών των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για προληπτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από
21.9.2020 έως και 25.9.2020» (Β΄ 4017), κατωτ. αριθ. 730 ορίστηκε ότι: «H
παρ. 1α του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 απόφασης
της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’
3882) δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.»
β) Στους μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών
μονάδων που λειτουργούν κανονικά, ήτοι δεν τελούν σε καθεστώς προσωρινής
αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν
με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς:
i. ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου του άρθρου 8 της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (Β΄ 3780) κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών,
Υποδομών και Μεταφορών,
ii. συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19,
iii. νοσούν οι ίδιοι από κορωνοϊό COVID-19 ή
iv. έχουν υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19
και για όσο χρόνο αναμένουν την έκδοση του αποτελέσματος.
2. Στην περίπτωση 1.α. παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο
οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην
εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ στην περίπτωση 1.β. παρέχεται ταυτόχρονη σύγχρονη
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υπό τη μορφή ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές, οι
οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές οι οποίοι δεν
δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε
περιπτώσεις της ανωτέρω 1.β.i. παραγράφου, στις οποίες καθίσταται δυσχερής η
εφαρμογή της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, κατόπιν
αιτιολογημένης αποφάσεως του του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, παρέχεται υπό
προϋποθέσεις η εναλλακτική δυνατότητα σχηματισμού τμημάτων, στα οποία τόσο ο
εκπαιδευτικός όσο και οι μαθητές συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην
εκπαιδευτική διαδικασία («διαδικτυακά τμήματα»). Ο Διευθυντής της σχολικής
μονάδας επικοινωνεί με τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
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Εκπαίδευσης, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα σχηματισμού διαδικτυακού
τμήματος που θα απαρτίζεται είτε από μαθητές μόνο της συγκεκριμένης σχολικής
μονάδας είτε διαφορετικών σχολικών μονάδων, ανά τάξη και ανά μάθημα. Τα
διαδικτυακά τμήματα συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον αφορούν μόνο σε μαθητές
της οικείας Διεύθυνσης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή, εφόσον αφορούν σε
μαθητές από πάνω από μία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, και από την Γενική Γραμματέα
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, εφόσον
αφορούν σε μαθητές από πάνω από μία Περιφερειακή Διεύθυνση της Επικράτειας.
Στις σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα διαδικτυακά τμήματα
συγκροτούνται με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, η οποία
κοινοποιείται στον οικείο Διευθυντή εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που για
οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η δημιουργία διαδικτυακού τμήματος σε
οποιοδήποτε επίπεδο, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Διδασκόντων, οφείλει να διασφαλίσει ότι θα παρέχεται ταυτόχρονη
σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στους μαθητές/τριες οι οποίοι δεν δύνανται να
παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους μαθητές των διαδικτυακών
τμημάτων παρέχεται από εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν σε ομάδα αυξημένου
κινδύνου σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-05-2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 1856) όπως εκάστοτε ισχύει,
από εκπαιδευτικούς για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους ή από άλλους
εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν για τον σκοπό αυτό.
3. Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί
με την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-05-2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 1856) όπως εκάστοτε ισχύει, απουσιάζουν
προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του ή από ιατρό της
σχετικής ειδικότητας και παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
4. Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους
μαθητές που ανήκουν στις περιπτώσεις α και β.i, β.ii της παραγράφου 1.
5. Η υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία καθιστά δυνατή
την απευθείας μετάδοση (ήχου ή/και εικόνας) του μαθήματος προς τους μαθητές.
Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει στη διάθεση
των διδασκόντων και των μαθητών/τριών όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας την υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
με τη χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και της ψηφιακής
πλατφόρμας Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas A.E., η οποία έχει
διαμορφωθεί ειδικά για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες
παροχής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρέχεται δωρεάν προς το
Ελληνικό Δημόσιο και έχει ενταχθεί στις διαπιστευμένες εφαρμογές του ΠΣΔ. Για
την πρόσβαση στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δύνανται να
χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό, και στην
περίπτωση των μαθητών/τριών και σταθερό τηλέφωνο) που ανήκει στη σχολική
μονάδα ή στους ίδιους.
Επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης να επιλέξουν για την
υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη χρήση άλλης αντίστοιχης
ψηφιακής πλατφόρμας ανάλογα με τις ανάγκες τους και την υλικοτεχνική τους
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υποδομή. Στην περίπτωση που ιδιωτική σχολική μονάδα επιλέξει άλλη ψηφιακή
πλατφόρμα από αυτήν που προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, επιβαρύνεται η ίδια με τα τυχόν σχετικά έξοδα/κόστη και με την
υποχρέωση τυχόν παραμετροποίησης της συγκεκριμένης πλατφόρμας προς
συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις και ιδίως τις διατάξεις προστασίας
προσωπικών δεδομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων
(ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
Βασικά χαρακτηριστικά της ειδικά παραμετροποιημένης πλατφόρμας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ότι:
I. Για την αυθεντικοποίηση και σύνδεση των εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα
τηλεδιασκέψεων Webex θα χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία Κεντρικής Πιστοποίησης
Χρηστών (Υπηρεσία «Single Sign On» - SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
(ΠΣΔ).
II. Έχει απενεργοποιηθεί
μεταδιδόμενου μαθήματος.

η

δυνατότητα

καταγραφής/

αποθήκευσης

του

III. Έχουν δημιουργηθεί «κλειδωμένες» ψηφιακές αίθουσες, στις οποίες ο
εκπαιδευτικός έχει τον αποκλειστικό έλεγχο εισόδου.
Ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας είναι ο ακόλουθος:
1) Ο/η εκπαιδευτικός ακολουθεί τον σύνδεσμο της διαπιστευμένης εφαρμογής που
θα αποσταλεί με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αρχικά,
πραγματοποιείται η αυθεντικοποίησή του/της εκπαιδευτικού μέσω της υπηρεσίας
κεντρικής πιστοποίησης χρηστών (SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με τη
συμπλήρωση του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης
(password) σε αυτόν.
2) Εν συνεχεία, ο/η εκπαιδευτικός ανακατευθύνεται στην πλατφόρμα εισάγοντας τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του που είναι καταχωρισμένη στο ΠΣΔ. Με
τον τρόπο αυτό δημιουργείται η ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας του
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού.
3) Ακολούθως, ο/η Διευθυντής/ντρια της κάθε σχολικής μονάδας αναλαμβάνει να
συντονίσει την επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους/τις μαθητές/τριές τους, μετά
από ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων.
4) Ο/η εκπαιδευτικός, με τη σειρά του, αποστέλλει το σύνδεσμο της προσωπικής
του ηλεκτρονικής τάξης στους/στις μαθητές/τριες ή στους γονείς/κηδεμόνες αυτών με
όποιον τρόπο κρίνει πρόσφορο, επί παραδείγματι με e-mail ή με ανάρτηση στην
Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) https://e-class.sch.gr ή στην ψηφιακή
εκπαιδευτική πλατφόρμα https://e-me.edu.gr, προκειμένου να εισέλθουν στην
ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας.
5) Οι μαθητές ακολουθούν το σύνδεσμο της διαπιστευμένης εφαρμογής
τηλεκπαίδευσης και ανακατευθύνονται στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων και στη
συγκεκριμένη ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας, ο σύνδεσμος της οποίας τους έχει
κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω από τον εκπαιδευτικό. Ο μαθητής/τρια μπορεί να
συνδεθεί στην ψηφιακή τάξη μέσω υπολογιστή, ταμπλέτας, κινητού ή και σταθερού
τηλεφώνου.
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Θα παρασχεθούν εγγράφως οδηγίες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες για την
πρόσβασή τους στην ειδικά παραμετροποιημένη πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων και τη
χρήση αυτής.
Πριν την εκκίνηση της προγραμματισμένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
πραγματοποιείται προεπισκόπηση του ήχου ή/και της εικόνας, ώστε να επιβεβαιώσει
ο εκπαιδευτικός ότι ο ήχος ή/και η εικόνα λειτουργούν σωστά. Στο σημείο αυτό, ο
εκπαιδευτικός, όπως και ο κάθε μαθητής/τρια, έχει την επιλογή να απενεργοποιήσει
τον ήχο ή/και την εικόνα του. Για τον έλεγχο πρόσβασης, οι τάξεις είναι κλειδωμένες
και οι μαθητές/τριες περιμένουν στην αίθουσα αναμονής ώσπου να τους επιτραπεί η
συμμετοχή. Ο εκπαιδευτικός καλείται να εγκρίνει την είσοδο κάθε συμμετέχοντα
ξεχωριστά. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, εκπαιδευτικός και μαθητής/τρια
έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν και να επανενεργοποιούν την μετάδοση του
ήχου ή/και της εικόνας τους. Ο εκπαιδευτικός έχει, κατά την κρίση του, τη
δυνατότητα διακοπής μετάδοσης ήχου (σίγαση) από μαθητή/τρια, ή /και αποβολής
του από την ψηφιακή τάξη. Στην τελευταία περίπτωση, είναι δυνατή η εκ νέου
συμμετοχή του μαθητή/τρια στην ψηφιακή τάξη, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού.
Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται ο εκπαιδευτικός να εγκρίνει σχετικό αίτημα του
μαθητή/τριας εκ νέου.
6. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος συλλέγονται μεταδεδομένα, τα
οποία παράγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και είναι
απαραίτητα για τη διάγνωση των ανακυπτόντων τεχνικών ζητημάτων και
συνακόλουθα την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Tα
μεταδεδομένα αυτά περιλαμβάνουν α) τη διεύθυνση IP, β) το αναγνωριστικό «User
Agent», γ) τον τύπο υλικού, δ) τον τύπο και την έκδοση λειτουργικού συστήματος, ε)
την έκδοση διακομιστή-πελάτη, στ) τη διεύθυνση Mac (κατά περίπτωση), ζ) την
έκδοση εφαρμογής, η) τις υλοποιηθείσες ενέργειες (είσοδος, έξοδος, κοκ), θ) τις
πληροφορίες σύσκεψης: i) τίτλος, ii) ημερομηνία και ώρα, iii) συχνότητα, iv) μέση
και πραγματική συχνότητα, v) ποιότητα, vi) ποσότητα, vii) δραστηριότητα δικτύου
και viii) συνδεσιμότητα. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς
ή/ και στατιστικούς, αφού προηγουμένως ανωνυμοποιηθούν.
7. Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση ήχου ή/και εικόνας του
ηλεκτρονικώς μεταδιδόμενου μαθήματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του
περιεχομένου που μεταδίδεται ηλεκτρονικώς, πέραν της ζωντανής μετάδοσης ήχου
ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές/τριες.
Η πλατφόρμα από το σχεδιασμό της και την παραμετροποίηση που
πραγματοποιήθηκε για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποκλείει τέτοιου
είδους καταγραφή. Στην περίπτωση παράνομης καταγραφής επιβάλλονται οι
κυρώσεις του άρθρ. 38 του ν. 4624/2019. Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται από τον
εκπαιδευτικό, για τους κανόνες και όρους ορθής συμπεριφοράς που οφείλει να τηρεί
ο μαθητής/τρια στην ψηφιακή τάξη, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ειδικά για την περίπτωση της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας,
ως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2, η ζωντανή μετάδοση αφορά μόνο το μέρος της
διδακτικής ώρας που αφιερώνεται στην παράδοση μαθήματος. Η ζωντανή μετάδοση
δεν αφορά μέρος της διδακτικής ώρας που σχετίζεται με τυχόν εξέταση
μαθητών/τριών.
Ο εκπαιδευτικός λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:
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α) Για τη μετάδοση του ήχου, η συσκευή θα πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη
κοντά στον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός διατηρεί το δικαίωμα σίγασης της φωνής
μαθητή/τριας ή ακόμα και διακοπής της μετάδοσης, εάν το κρίνει απαραίτητο.
β) Στην περίπτωση που πραγματοποιείται μετάδοση εικόνας, η κάμερα θα πρέπει να
εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στον εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της αίθουσας
διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να εστιάζει σε μαθητές/τριες που βρίσκονται στην
αίθουσα διδασκαλίας.
8. Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων,
«Γ.Κ.Π.Δ.») είναι:
α) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
δημόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και
β) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική
οντότητα ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια
λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής. Κάθε Υπεύθυνος
Επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούται να ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας
Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ..
9. Στο πλαίσιο λειτουργίας της ως άνω πλατφόρμας που διατίθεται προς χρήση από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν τα κάτωθι:
α) Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο
και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτών, δύνανται να κοινοποιούνται στο
συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πάροχο υπηρεσιών
πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να
καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής
πλατφόρμας, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού
έτους 2020-2021. Εν συνεχεία, διαγράφονται από τους εν λόγω παρόχους.
β) Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών, γονέων ή/και κηδεμόνων,
συγκεκριμένα τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
αριθμός τηλεφώνου) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα
λόγω της ιδιότητά τους ως μαθητών/τριών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης
τους, αντίστοιχα, με το ελληνικό δημόσιο ή με τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει
χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι δε αναγκαία για
την επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους/τις μαθητές/τριές τους και την
εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου ή του
προαναφερθέντος ιδιωτικού φορέα, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση
της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο
εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
Τα ονόματα ή ονόματα χρηστών ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης, εξαιρουμένων των
μεταδεδομένων των μαθητών κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση δεν αποθηκεύονται από συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων ή με τον προαναφερθέντα ιδιωτικό φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης
πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου. Τα μεταδεδομένα που
δημιουργούνται διαγράφονται μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους
2020-2021.
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10. Σε περίπτωση που σχολική μονάδα ιδιωτικής εκπαίδευσης επιλέξει άλλη
ψηφιακή πλατφόρμα από αυτήν που διατίθεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων, οφείλει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο και να προβαίνει σε
κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας
και ιδίως ο σχεδιασμός της πλατφόρμας να ανταποκρίνεται από το σχεδιασμό και εξ
ορισμού στις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
11. Σκοπός επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι το δημόσιο αγαθό της
παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η πανδημία του
COVID-19. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι το στοιχ. ε
της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με το στοιχ. γ της παρ. 1 του
άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ..
12. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από
τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους
αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στα μεταδεδομένα που δημιουργούν, εφόσον έχουν χρησιμοποιήσει τα
πραγματικά τους στοιχεία (email και ονοματεπώνυμο για τους εκπαιδευτικούς,
ονοματεπώνυμο για τους μαθητές/τριες), έτσι ώστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν.
Επιπλέον, μπορούν να ικανοποιούν το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβειών στα
δεδομένα πρόσβασης και υπό προϋποθέσεις το δικαίωμα εναντίωσης στην
επεξεργασία από το ελληνικό δημόσιο/ τον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί
η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής σε άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Προβλέπεται δικαίωμα υποβολής
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
13. Ο/η Διευθυντής/ντρια της κάθε σχολικής μονάδας υποχρεούται να ενημερώσει
εγγράφως όλους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες των
μαθητών/τριών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποστέλλοντάς τους το
ενημερωτικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή.
14. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών/τριών, των γονέων/κηδεμόνων τους
και του εκπαιδευτικού προσωπικού για τις εκπαιδευτικές δομές της δημόσιας
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οφείλει να τηρεί όλες τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Τις αυτές
υποχρεώσεις οφείλει να τηρεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων κάθε
πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια για τη λειτουργία
ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών της σχετικής
εκπαιδευτικής δομής, τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών και τους
εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτήν.
«Άρθρο 2
1. Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή
ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα
σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, όπως, ενδεικτικά, η παρεμπόδιση
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από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή
εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας, οι σχολικές μονάδες
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί
συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για
τους/τις μαθητές/τριες. Το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
καθορίζεται από τον/τη Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον
οικείο Σύλλογο Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών οδηγιών
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται στον/την οικείο/α
Διευθυντή/τρια Εκπαίδευσης. Ο/Η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας, σε
συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ ουσών, οφείλει να διασφαλίσει ότι θα
παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στους/στις μαθητές/ τριες.
Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών πραγματοποιείται με ευθύνη
του/της Διευθυντή/τριας σχολικής μονάδας, με τηλεδιάσκεψη ή με κάθε άλλο
πρόσφορο μέσο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 1 της
παρούσας, καθώς και οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι οποίες έχουν σταλεί στις σχολικές μονάδες.
2. Μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες με τις πράξεις τους καθιστούν αδύνατη ή ιδιαιτέρως
δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής
μονάδας ή σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και λαμβάνουν απουσία για όσες διδακτικές
ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.
Άρθρο 3
1. Η απουσία μαθητή/τριας από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό κατά παρέκκλιση του άρθρου 27
της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β’ 2005) κοινής απόφασης του Υπουργού
και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Ηλεκτρονικό
Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της
παρούσας, προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει
ο μαθητής/ τρια κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνεται υπόψη για
τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του/της.
2. Η συμπλήρωση και φύλαξη του Ηλεκτρονικού Ημερήσιου Δελτίου Φοίτησης
είναι υποχρέωση του εκπαιδευτικού.
3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών/τριών τηρείται Βιβλίο Φοίτησης
(απουσιολόγιο), στο οποίο καταχωρίζεται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της
ημέρας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο
Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης. Η τήρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου)
ανατίθεται σε καθηγητή/τρια που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, ο/η
οποίος/α το τηρεί ηλεκτρονικά.
4. Κάθε εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταγράφει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους
τίτλους της ενότητας που δίδαξε καθημερινά.»
Τα άρθρα 2 και 3 προστέθηκαν με την παρ. 2 της απ. Υπουργού και Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριθμ. 131451/ΓΔ4 της 30/30.9.2020
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12.09.2020 κοινής απόφασης της
Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Σύγχρονη
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εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021” (Β’ 3882)» (Β΄
4264).
«Άρθρο 4
1. Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, που παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση της περ. α της
παρ. 1 του άρθρου 1, η οποία είναι υποχρεωτική, καθορίζουν κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης διάταξης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων το κατ’ ελάχιστον
Ωρολόγιο Πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο
κοινοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα παρακάτω
προγράμματα:
ΩΡΑΡΙΟ ΓΕΛ - ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ώρα διδασκαλίας
Από
Έως
1η
8:00
8:40
2η
8:50
9:30
3η
9:40
10:20
4η
10:30
11:10
5η
11:20
12:00
6η
12:10
12:50
7η
13:00
13:40
ΩΡΑΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ώρα διδασκαλίας
Από
Έως
1η
8:30
9:10
2η
9:20
10:00
3η
10:10
10:50
4η
11:00
11:40
5η
11:50
12:30
6η
12:40
13:20
7η
13:30
14:10
ΩΡΑΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ώρα διδασκαλίας
Από
Έως
1η
14:10
14:40
2η
14:50
15:20
3η
15:30
16:00
4η
16:10
16:40
5η
16:50
17:20
ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ώρα διδασκαλίας
Από
Έως
1η
14:10
14:40
2η
15:00
15:30
3η
15:50
16:20
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α. Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται στις 08:00 για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, στις 08:30
για τα Γυμνάσια και στις 14:10 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά.
β. Η διάρκεια της διδακτικής περιόδου ορίζεται για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
στα 30 λεπτά. Το ημερήσιο Ωρολόγιο Πρόγραμμα περιλαμβάνει σε Νηπιαγωγεία και
Δημοτικά Σχολεία τουλάχιστον τρεις (3) και πέντε (5) διδακτικές ώρες αντίστοιχα.
γ. Η διάρκεια της διδακτικής περιόδου ορίζεται για την Δευτεροβάθμια Γενική και
Επαγγελματική Εκπαίδευση στα 40 λεπτά. Το ημερήσιο Ωρολόγιο Πρόγραμμα σε
Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ περιλαμβάνει τουλάχιστον έξι (6) ή επτά (7) διδακτικές
ώρες, ανάλογα με το γενικότερο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
δ. Με ανάλογο τρόπο διαμορφώνεται το πρόγραμμα διδακτικής ώρας - διαλείμματος
των Εσπερινών Γυμνασίων και των Εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών
Λυκείων και υλοποιείται κατά τη διάρκεια του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας τους.
2. Το εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης διαμορφώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις
και εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικά, για την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση χρόνος έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η
17η Νοεμβρίου 2020 (εορτή Πολυτεχνείου) και η 18η Νοεμβρίου ως ημέρα
κανονικής έναρξης των μαθημάτων. Τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, θα λάβει χώρα
γενική προετοιμασία και αναπροσαρμογή των Ωρολογίων Προγραμμάτων.
3. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα ή
έξυπνο τηλέφωνο και εξ αυτού του λόγου αδυνατούν να παράσχoυν εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, υποχρεούνται να προσέρχονται κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις
σχολικές μονάδες, όπου υπηρετούν, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά την διοικητική
τους λειτουργία, προκειμένου να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες
κάνοντας χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει η σχολική μονάδα.
Ο/Η Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης και ο/η Διευθυντής/ τρια της Σχολικής Μονάδας,
σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, λαμβάνουν κάθε μέτρο για να
διασφαλιστεί η παροχή από εκπαιδευτικούς, σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολική μονάδα που τελεί σε καθεστώς
προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
4. Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) σε
συνεργασία και με τις κατά περίπτωση λειτουργούσες Επιτροπές Διεπιστημονικής
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) προβαίνουν σε
σχεδιασμό και οργάνωση εξ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης των σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που παρέχουν σύγχρονη
εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και των γονέων και μαθητών/τριών, που είτε έχουν
αξιολογηθεί, είτε απευθύνονται προς τις υπηρεσίες τους πρώτη φορά, αξιοποιώντας
τρόπους άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης, ηλεκτρονικά (με πλατφόρμες
τηλεδιασκέψεων ή email) ή με τηλεφωνική επικοινωνία.
5. Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) μέσω των
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου μεριμνούν για την παροχή κατάλληλων οδηγιών
προς τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις Διευθυντές/ τριες των σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που παρέχουν σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση για την αξιοποίηση όλων των κατάλληλων μέσων, μεθόδων
και εκπαιδευτικού υλικού, φροντίζοντας ταυτόχρονα για τη διάχυση καλών
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πρακτικών που εφαρμόζονται είτε από σχολικές μονάδες είτε από άλλες δομές της
εκπαίδευσης ή άλλους επιστημονικούς φορείς ή δομές υποστήριξης της σχολικής
κοινότητας.».
Τo άρθρo 4, που είχε προστεθεί με την απ. Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων Αριθμ. 151978/ΓΔ4 της 7/7.11.2020 «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12-09-2020 υπουργικής απόφασης “Σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021” (Β’ 3882)» (Β’ 4900),
αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων Αριθμ. 155689/ΓΔ4 της 14/14.11.2020 «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12-09-2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21” (Β’ 3882)» (Β’ 5044).
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.---------701. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56308 της 13/13.9.2020 «Επιβολή του μέτρου
προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών
επιμέρους σχολικών μονάδων στη Χώρα» (Β΄ 3883)
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, η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),
β. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
ε. της υπό στοιχεία 7922/Υ1/5.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3298).
2. Την από 11.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
3. Την υπ΄ αρ. Β1,Β2/οικ.56307/13.9.2020 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. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 14.9.2020
έως και 16.9.2020, των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών των σχολικών
μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και
της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην
από 11.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας
των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των
αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και
εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών,
ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Από την
ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και
υπηρεσίες.
2. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 14.9.2020
έως και 18.9.2020, των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών των σχολικών
μονάδων: Α) του Δημοτικού Σχολείου Ειδικής Αγωγής Καλλιθέας (κωδικός
9530726), Β) του Ειδικού Νηπιαγωγείου Καλλιθέας (κωδικός 9520702) του Δήμου
Λήμνου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
αμφότερων και Γ) του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας (κωδικός 9520836)
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην
από 11.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής: α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας
των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των
αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και
εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών,
ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Από την
ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και
υπηρεσίες.
----------.---------702. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418 της 14/14.9.2020
«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)
Η παρούσα απ.,
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-που είχε συμπληρωθεί με την παρ. 4 του άρθρου 2 της 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,
-και με την παρ. 4 του άρθρου 2 της 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 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,
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59628/2020
«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418/14.9.2020 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 σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 15.9.2020 έως και 30.9.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3927)» (Β’
4135), κατωτ. αριθ. 751, από την έναρξη ισχύος της και δυνάμει της παρ. 2 του
άρθρου 7 αυτής.
----------.---------703. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56614 της 14/14.9.2020 «Επιβολή των
μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου
και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3928)
Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.
58924 της 23/23.9.2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.
56614/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών “Επιβολή των μέτρων της
ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του
προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3928)» (Β΄ 4098), κατωτ. αριθ. 740,
από την έναρξη ισχύος της και δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου μόνου αυτής.
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