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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 1.373 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 5.6.2021 (με το ΦΕΚ Β΄ 2365). 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 δεκαέξι συνεχόμενους τόμους Ι,  ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII, 

VIII, ΙΧ, Χ, ΧΙ, ΧΙΙ, ΧΙΙΙ, XIV, XV και XVI 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 5.6.2021 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 5.6.2021. 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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ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ)» (Β’ 4866) ...................................................... 361 

872. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4745 της 6/6.11.2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της 

εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της 

παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, 

τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 214) ................... 363 

873. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. 3287 της 2/6.11.2020 «1η 

Τροποποίηση απόφασης oρισμού του “ΕΦΕΠΑΕ” ως Ενδιάμεσου Φορέα του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής και ανάθεση αρμοδιοτήτων 

διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

“Αττική 2014-2020”» (B’ 4897) ................................................................................... 387 

874. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 της 6/6.11.2020 «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 

7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 4899) .................... 387 

875. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 87618 της 3/7.11.2020 «Μέτρα στήριξης 

ΚΤΕΛ - Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και 

Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν 

τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ. )» (Β’ 4901) ..................................... 388 

876. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. 53410 της 2/7.11.2020 

«Αναστολή λειτουργίας όλων των δικαστικών και εισαγγελικών υπηρεσιών του 

Δικαστικού Μεγάρου Αγρινίου» (Β’ 4903) ................................................................. 388 

877. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71348 της 7/7.11.2020 «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΄ 4908) ...................................................... 389 

878. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71352 της 7/7.11.2020 «Επιβολή του μέτρου της 
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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 τις 9.11.2020 έως και τις 

30.11.2020» (Β’ 4910) .................................................................................................... 390 

879. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71354 της 7/8.11.2020 «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) ........................... 391 

880. (Ενσωματώθηκε στο νομοθέτημα αριθ. 402) ........................................................... 392 
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801. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4734 της 8/8.10.2020 «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 

(Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του 

άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 196)  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Άρθρο 1:  Σκοπός  

Άρθρο 2:  Ορισμοί - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (περ. β’, γ’, δ’ της 

παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)  

Άρθρο 3:  Βασικά αδικήματα - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 (περ. α’ 

της παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)  

Άρθρο 4:  Υπόχρεα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4557/2018 

(περ. α’ και υποπερ. ζ’, η’ και ι’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)  

Άρθρο 5:  Αρμόδιες αρχές - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 (παρ. 29, 

30 (β), (γ), (δ) και 39 (α) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)  

Άρθρο 6:  Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας  - Τροποποίηση του άρθρου 7 του 

ν. 4557/2018 (παρ. 30 (α) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 και 2 

(α) του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177)  

Άρθρο 7:  Επιτροπή Στρατηγικής - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4557/2018 

(παρ. 4 και 31 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 και περ. β’ της 

παρ. 2 του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177)  

Άρθρο 8:  Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας  - Τροποποίηση του άρθρου 

12 του ν. 4557/2018 (παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)  

Άρθρο 9:  Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας- Τροποποίηση του άρθρου 13 του 

ν. 4557/2018 (παρ. 8 και 9 (β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 

και 5 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847)  

Άρθρο 10:  Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας  - Τροποποίηση του άρθρου 14 

του ν. 4557/2018 (παρ. 9 (α) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)  

Άρθρο 11:  Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη - Τροποποίηση του 

άρθρου 16 του ν. 4557/2018 (παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/843)  

Άρθρο 12:  Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Προσθήκη άρθρου 16A στον 

ν. 4557/2018 (παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)  

Άρθρο 13:  Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης - Τροποποίηση του άρθρου 17 του 

ν. 4557/2018 (παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8H69BYATHe5V5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSYC4Me1gvhPloDNNOM0aVaxwn2lkI806JIx0BOuD0bp


16 
 

Άρθρο 14:  Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 18 του 

ν. 4557/2018 (παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)  

Άρθρο 15:  Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας  - Τροποποίηση του άρθρου 19 του 

ν. 4557/2018 (παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)  

Άρθρο 16:  Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων  - Τροποποίηση του άρθρου 

20 του ν. 4557/2018 (στοιχ. ιι της περ. α’ και περ. β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ της 

παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)  

Άρθρο 17:  Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων - Τροποποίηση άρθρου 

21 του ν. 4557/2018 (παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)  

Άρθρο 18:  Κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης 

δεδομένων  - Προσθήκη άρθρου 21 Α στον ν. 4557/2018 (παρ. 19 του 

άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/843)  

Άρθρο 19:  Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή - Τροποποίηση του 

άρθρου 22 του ν. 4557/2018 (παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/843)  

Άρθρο 20:  Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων - Τροποποίηση του 

άρθρου 26 του ν. 4557/2018 (παρ. 23 και 39 (β) του άρθρου 1 της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2018/843)  

Άρθρο 21:  Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα - Τροποποίηση του 

άρθρου 30 του ν. 4557/2018 (παρ. 25 του άρθρου 1 της (Οδηγίας ΕΕ) 

2018/843)  

Άρθρο 22:  Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - Τροποποίηση του άρθρου 31 του 

ν. 4557/2018 (παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)  

Άρθρο 23:  Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες 

αρχές - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4557/2018 (παρ. 27 του 

άρθρου 1 της Οδηγίας (EE) 2018/843)  

Άρθρο 24:  Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών  - Τροποποίηση του άρθρου 34 

του ν. 4557/2018 (παρ. 20, 33, 34, 35 και 36 του άρθρου 1 της Οδηγίας 

2018/843)  

Άρθρο 25:  Συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων αρχών των κρατών- 

μελών  - Προσθήκη του άρθρου 34Α στον ν. 4557/2018 (παρ. 32 του 

άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/843)  

Άρθρο 26:  Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά 

ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που 

δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο - Προσθήκη του άρθρου 34Β 

στον ν. 4557/2018 (παρ. 37 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)  

Άρθρο 27:  Ανταλλαγή πληροφοριών σε εξαιρετικές περιστάσεις - Προσθήκη του 

άρθρου 34Γ στον ν. 4557/2018 (παρ. 37 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/843)  
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Άρθρο 28:  Εσωτερικές διαδικασίες - Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4557/2018 

(περ. α’ και β’ της παρ. 39 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)  

Άρθρο 29:  Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου  - Τροποποίηση του άρθρου 36 

του ν. 4557/2018 (παρ. 28 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EE) 2018/843 και 

περ. α της παρ. 6 του άρθρου 3 της Οδηγίας (EE) 2019/2177)  

Άρθρο 30:  Ποινικές κυρώσεις - Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4557/2018 

(παρ. 38 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)  

Άρθρο 31:  Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής - Τροποποίηση του άρθρου 49 του 

ν. 4557/2018 (παρ. 20 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843) 

 Άρθρο 32:  Επιτροπή Δικηγόρων - Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4557/2018  

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

Άρθρο 33:  Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.  

Άρθρο 34:  Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 35:  Παράταση προθεσμίας προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.  

Άρθρο 36:  Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς 

του Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείων (Πρόγραμμα «Γέφυρα»)  

Άρθρο 37:  Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων 

Βλημάτων (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού  

Άρθρο 38:  Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του 

Πολεμικού Ναυτικού  

Άρθρο 39:  Έναρξη ισχύος 

 

… 

Άρθρο 36 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς του 

Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείων (Πρόγραμμα «Γέφυρα») 

1. (Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4714/31-31.7.2020 

(Α΄ 148), ανωτ. αριθ. 572). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
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2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4714/31-31.7.2020 

(Α΄ 148), ανωτ. αριθ. 572). 

 

… 

Άρθρο 39 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, εξαιρουμένης της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

όπως τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τις 

10.7.2020. 

 

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

 

802. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 61672 

της 7/8.10.2020 «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)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161) και ιδίως το άρθρο 

πρώτο σχετικά με την ενίσχυση του στόλου λεωφορείων στην περιοχή παροχής 

συγκοινωνιακού έργου από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ 

Α.Ε.),  

β) του άρθρου 54 του ν. 4568/2018 (Α’ 178), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.  1 του 

άρθρου 38 του ν.  4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί 

υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 30),  

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. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»., 

όπως ισχύει,  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OSaDIm5d1wB_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRpb4E802-kfn1o13MCuN7KIHVhDHoBGuwzOSWVPv13G
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ε) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

στ) του ν. 2175/1993 «Οργάνωση ενιαίου φορέα αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή 

Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 211), όπως ισχύει,  

ζ) του ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην 

περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων» (Α’ 283), όπως ισχύει,  

η) του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών 

συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 33), όπως ισχύει,  

θ) του ν. 3429/2005 «Δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμοί ΔΕΚΟ» (Α’ 314), όπως 

ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 19 όπως ισχύουν,  

ι) του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών 

με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 268), όπως ισχύει,  

ια) του ν. 3852/2010 σχετικά με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Α’ 87), όπως ισχύει,  

ιβ) του ν. 1214/1981 περί επιβολής κυρώσεων εις τους διακινούμενους διά χερσαίων 

συγκοινωνιακών μέσων δημόσιας χρήσεως άνευ καταβολής κομίστρου και ρυθμίσεως 

συναφών θεμάτων (Α’ 286),  

ιγ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 

(Α’ 208),  

ιδ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

2. Την υπό στοιχεία 684 ΠΡ-ΔΣ/7-10-2020 εισήγηση του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για την έγκριση 

δρομολογίων τακτικών επιβατικών μεταφορών στην Περιφέρεια Αττικής (περιοχή 

ευθύνης Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.).  

3. Την υπό στοιχεία οικ.856/5-10-2020 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων του 

Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών.  

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.  

5. Το γεγονός ότι από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και ΚΤΕΛ 

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

ως εξής: α) ποσό τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εβδομήντα 

επτά ευρώ και δέκα λεπτά (4.987.077,10 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το έτος 

2020, β) ποσό είκοσι εννέα εκατομμύρια και εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια 

εξήντα δύο ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (29.922.462,59 €) συμπεριλαμβανομένου 
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ΦΠΑ 24% για το έτος 2021 και γ) ποσό είκοσι τέσσερα εκατομμύρια και εννιακόσιες 

τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (24.935.385,50 

€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το έτος 2022, αποφασίζουμε:  

 

1. Εγκρίνουμε τα αναγραφόμενα στον παρακάτω πίνακα αστικά και ειδικά τοπικού 

χαρακτήρα δρομολόγια τακτικών αστικών επιβατικών μεταφορών στην Περιφέρεια 

Αττικής (περιοχή ευθύνης Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), που προτάθηκαν από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., με 

σκοπό την ανάθεση εκτέλεσης αυτών από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., μέσω της υπογραφής 

σύμβασης εκτέλεσης του καθοριζόμενου συγκοινωνιακού έργου από τον 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.  

2. Ακολούθως παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας των ανατιθέμενων 60 

λεωφορειακών γραμμών, καθώς και του αριθμού δρομολογίων (μετάβασης και 

επιστροφής) εκάστης εξ αυτών ανά ημέρα. Οι συγκοινωνιακές γραμμές και ο αριθμός 

των δρομολογίων δύνανται να τροποποιηθούν, αναλόγως με τις λειτουργικές ανάγκες, 

χωρίς αύξηση του συνολικού κόστους.  

 

(Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας) 

 

3. Αναθέτουμε στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης του, 

καθοριζόμενου από τα δρομολόγια αυτά, συγκοινωνιακού έργου με τον συγκοινωνιακό 

φορέα με την επωνυμία ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ο οποίος έχει δικαίωμα 

υπεκμίσθωσης μέρους του συγκοινωνιακού έργου στα ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ Ν. 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε., Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.  

4. Στη σύμβαση θα καθορίζονται οι όροι, η εποπτεία, ο έλεγχος, το κόμιστρο και οι 

κυρώσεις, σχετικά με την εκτέλεση του ανωτέρω συγκοινωνιακού έργου.  

Η εν λόγω σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο ετών. 

 

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

 

803. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. 4713 της 2/9.10.2020 «1η 

Τροποποίηση της απόφασης Ορισμού του “ΕΦΕΠΑΕ” ως Ενδιάμεσου Φορέα του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κρήτη” 2014-2020 - Ανάθεση αρμοδιοτήτων για 

την διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020» (Β’ 

4464) 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I9Wb_bCpds1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtamHXjJikf-vDsCwTNOMxR-XwmOLextaIZgpdXaTD238
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I9Wb_bCpds1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtamHXjJikf-vDsCwTNOMxR-XwmOLextaIZgpdXaTD238
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804. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 2814.5/66033/2020 της 7/9.10.2020 «Καθορισμός 3ης έκτακτης επιχορήγησης 

του Οίκου Ναύτου για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το οικονομικό 

έτος 2020» (Β’ 4468)  

 

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. του άρθρου 78 του ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 πράξης νομοθετικού 

περιεχομένου ... και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων» (Α΄ 177),  

δ. της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 πράξης 

νομοθετικού περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, όπως 

αντικαταστάθηκε με την περ. γ της παρ. 6 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 

πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020,  

ε. του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» (Α΄ 52), όπως ισχύει,  

στ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98),  

ζ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 

(Α΄ 26),  

η. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

2. Την υπ’ αρ. 2/37192/28-09-2020 απόφαση ΥΠΟΙΚ/ ΓΛΚ/Γενική Διεύθυνση 

Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού / Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης.  

3. Την υπ’ αρ. 2811.23/14859/2020/29-09-2020 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/Γρ. Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 11 , Α/Α 71324 Βιβλίου 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ: 6ΧΟ74653ΠΩ-ΣΚΘ).  

4. Το υπ’ αρ. 6819/18-08-2020 έγγραφο Οίκου Ναύτου.  

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού ύψους εννιακοσίων εξήντα μία χιλιάδων και διακοσίων ευρώ 

(961.200,00 €) 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:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I9Wb_bCpds3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZAreNXNvTI_ZOdmL5zeYYYyCbVprN8ALmkqFKW1fHc5
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1. Καθορίζουμε την έκτακτη επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το έτος 2020 στο ποσό 

των εννιακοσίων εξήντα μία χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (961.200,00 €) προκειμένου 

να χορηγηθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ ανά δικαιούχο ναυτικό, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 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. 

 

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

 

805. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1225 της 

7/9.10.2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική 

απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού 

μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020» (Β’ 4469) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), η  οποία κυρώθηκε με το  άρθρο  1 του ν.  4683/2020 (Α΄ 83), και 

ειδικότερα την παρ. 6 αυτού, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4722/2020 

(Α΄ 177).  

2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως το άρθρο 41.  

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» 

(Α΄ 170), όπως ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις του ν.δ.  356/1974 «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» 

(Α΄ 90), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 83.  

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I9Wb_bCpds1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYsAQ8oQIbgZpW8QuTlSqX5IfdsIBFG_3zLI-Ss_7urz
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6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), σε συνδυασμό 

με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).  

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε 

συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

9. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).  

10. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).  

11. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη 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 υπό στοιχεία 39/3/30-11-2017 

απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

«Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την 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).  

12. 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.  

13. Την από 05-10-2020 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων.  

14. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή της 

παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).  

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:  

 

1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία 

πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι 

επιχείρησης, η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις 

20-03-2020, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού, κατά τις 

20-03-2020, ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο 

Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 

στον κύριο ΚΑΔ, στις 20-03-2020, δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής 
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μέρους του συνολικού μισθώματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% 

του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020, μετά από σχετική συμφωνία 

μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 

μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20-03-

2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως ισχύει.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων 

για την προαιρετική απαλλαγή καταβολής μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020. 

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ, 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση 

εξαψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.  

 

ΚΑΔ Περιγραφή 

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά 

και άλλων) 

01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων 

ακατέργαστων προβιών και δερμάτων 

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 ή 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 

47.19.10.03 Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών) 
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47.19.10.05 Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, 

αναπτήρων, στυλό κ.λπ.) 

47.19.10.08 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά 

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από 

λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων 

ειδών από γουνόδερμα 

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε 

εξειδικευμένα καταστήματα 

47.76.77 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπορών 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.78.83 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και 

εξοπλισμού ακριβείας, υπηρεσίες οπτικού 

47.78.86 Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων 

π.δ.κ.α. 

47.78.89 Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους 

και αγορές 

47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και 

υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 

αγορών 

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

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

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 
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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 υπεραστικών χερσαίων 

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 

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) 
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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 υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 
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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 

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 
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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 

 

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Η απόφαση αυτή, μαζί με το παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, 

να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

806. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 233 της 10/11.10.2020 «Διαδικασία και 

προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε 

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της 

νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020» 

(Β’ 4471)  

 

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) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και ειδικότερα της 

παρ. 3 αυτού.  

2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 

ιδίως το στοιχείο β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.  

3. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) 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 L352/1 της 24.12.2013).  

4. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) 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 187/1 της 26.6.2014).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EYtpUznKYRMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteLtUO6bNjFh_Wf1s_BOPA7gb7C9b5QXdP4y5cj68AkD
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5. Την υπ’ αρ. C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 

«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 

οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/ 85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(Α΄143).  

7. 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).  

8. 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).  

9. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α΄90), όπως ισχύουν.  

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).  

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).  

13. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής 

του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).  

14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181).  

15. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α΄192).  

16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).  

17. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) σε συνδυασμό με 

την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

18. Tην υπό στοιχεία Y44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄3299).  

19. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).  

20. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).  

21. 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 
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του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 

5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

22. Tην υπό στοιχεία ΓΔΟΥ207/10.09.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» 

(Β΄3867).  

23. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 

τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω 

της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κωρονοιού COVID-19, κατά τους μήνες 

Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄2729), όπως ισχύει.  

24. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 

τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω 

της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κωρονοιού COVID-19» (Β΄ 1645), όπως 

ισχύει.  

25. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του 

προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 

που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β΄ 1135), όπως ισχύει.  

26. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

27. Την υπό στοιχεία 2/38209/ΔΠΓΚ/30.09.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών.  

28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται πρόσθετη 

δαπάνη ύψους ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000) ευρώ, 

για το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού 

Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών 

και του ΑΛΕ 2310803020, η οποία θα αντιμετωπιστεί με μεταφορά πιστώσεων από τον 

ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό», αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της 

επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που 
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επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19 (COVID-19) για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο του 2020.  

2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται είτε:  

α) σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. C(2020) 1863 / 19.03.2020 ανακοίνωσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 

ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης 

της νόσου COVID-19», όπως ισχύει, είτε  

β) σύμφωνα με τους όρους του υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμού (ΕΕ) για τις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).  

3. Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, 

αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.  

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

1. Επιστρεπτέα προκαταβολή: ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η οποία 

επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.  

2. Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία 

από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του υπ’ αρ. 651/2014 

Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

3. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για τους σκοπούς του ελέγχου της σώρευσης του άρθρου 

5, καθώς και του ελέγχου της προϋπόθεσης του άρθρου 3 παρ. 3 περ. α, ενιαία επιχείρηση 

νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που 

διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:  

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των 

εταίρων άλλης επιχείρησης,  

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών 

του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,  

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση 

βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της 

τελευταίας,  

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, 

βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω 

επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής 

της επιχείρησης.  
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Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως 

άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού προσώπου 

ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.  

4. Επιτόκιο αναφοράς: 0,83% το οποίο αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

της παρούσας, σύμφωνα με την ανακοίνωση την τελευταίας αριθ. 2008/C 14/02 (C 14/6 

της 19.1.2008), ήτοι -0,26, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης.  

5. Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων: η παραγωγή των προϊόντων που 

απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, και η οποία αντιστοιχεί στους 

Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της κατηγορίας 01. Αγροτική Παραγωγή.  

6. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς που εμπίπτουν στον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή οργάνωση 

των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EE L17/22 της 21.1.2000), 

και οι οποίοι αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος IV το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

7. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από 

την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της 

γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής 

ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση.  

8. Εμπορία γεωργικών προϊόντων: η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, την 

προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην 

αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε 

μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία 

προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από μέρους 

πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν 

πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.  

9. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που 

ορίζονται στο παράρτημα I του Καν. 651/2014.  

Εξ’ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω παραρτήματος:  

α) Μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από διακόσιους 

πενήντα (250) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει 

τα πενήντα (50) εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

σαράντα τρία (43) εκατ. ευρώ.  

β) Μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από πενήντα (50) 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατ. ευρώ.  

γ) Πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από δέκα (10) 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατ. ευρώ.  
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Για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών 

λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 έως 6 του ως άνω παραρτήματος.  

Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ως άνω παράρτημα Ι, 

θεωρούνται μεγάλες.  

10. Κύκλος εργασιών αναφοράς:  

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά βιβλία:  

αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο, δεύτερο και 

τρίτο τρίμηνο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα 

του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου πολλαπλασιαζόμενο με ένα τρίτο (1/3), του 

δεύτερου τριμήνου πολλαπλασιαζόμενο με τρία τρίτα (3/3) και του τρίτου τριμήνου 

πολλαπλασιαζόμενο με δύο τρίτα (2/3),  

ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο, το 

δεύτερο ή το τρίτο τρίμηνο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται 

ο συνολικός κύκλος εργασιών του έτους 2019, διαιρεμένος με δύο (ώστε να προκύψει σε 

εξαμηνιαία βάση),  

γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών ολόκληρο το έτος 

2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, ως κύκλος 

εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών Φεβρουαρίου του έτους 2020, 

πολλαπλασιαζόμενος επί έξι (6),  

δδ) σε περίπτωση μη θετικού κύκλου εργασιών ολόκληρο το έτος 2019 και τον μήνα 

Φεβρουάριο του 2020, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0).  

β) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά βιβλία:  

αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών τους μήνες Μάρτιο, 

Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών 

αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, 

Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του έτους 2019,  

ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών σε ένα εκ των 

μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου ή Αυγούστου του έτους 2019, ως 

κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών του έτους 2019, 

διαιρεμένος με δύο (ώστε να προκύψει σε εξαμηνιαία βάση),  

γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών ολόκληρο το έτος 

2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, ως κύκλος 

εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών Φεβρουαρίου του έτους 2020, 

πολλαπλασιαζόμενος επί έξι (6),  

δδ) σε περίπτωση μη θετικού κύκλου εργασιών ολόκληρο το έτος 2019 και τον μήνα 

Φεβρουάριο του 2020, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0).  

Σε περίπτωση που η επιχείρηση εντός του 2019 έκανε αλλαγή στο τύπο βιβλίων που 

τηρεί (από απλογραφικά σε διπλογραφικά ή το αντίστροφο), υπολογίζεται ο κύκλος 

εργασιών αναφοράς και με τους δύο τρόπους που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και 

(β) και ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ των δύο.  
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11. Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς:  

Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και 

απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:  

α) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 ως τα 

ακαθάριστα έσοδα του 2019, διαιρεμένα με δύο (ώστε να προκύψει σε εξαμηνιαία βάση),  

β) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 και 

έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, όπως αυτά έχουν 

δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», ως τα ακαθάριστα έσοδα του 

μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, πολλαπλασιαζόμενα με έξι (6),  

γ) σε περίπτωση μη θετικών εσόδων κατά το έτος 2019 και τον μήνα Φεβρουάριο του 

2020, τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς ισούνται με μηδέν (0).  

12. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται τα οικονομικά 

δεδομένα που δηλώθηκαν από τις επιχειρήσεις στις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ207/10.09.2020 (Β΄3867) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Εφόσον για τα οικονομικά 

δεδομένα που δηλώθηκαν στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση έχει 

υποβάλει τις οικείες φορολογικές δηλώσεις μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, 

λαμβάνονται δεδομένα των δηλώσεων αυτών. Ως προς τα λοιπά δεδομένα εισοδήματος 

και ΦΠΑ, λαμβάνονται αυτά που έχουν δηλωθεί από τις επιχειρήσεις μέχρι και την 

έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.  

 

Άρθρο 3 

Δικαιούχοι 

1. Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι:  

α) 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 

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 του Παραρτήματος ΙΙΙ, 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 του 

Παραρτήματος ΙΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 
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φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 

στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020,  

ii) είτε έχουν την έδρα τους στον 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) 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,  

οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, καθώς και την 

προϋπόθεση της παραγράφου 3.  

2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι 

κριτήρια:  

α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως, 

έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σύμφωνα με την 

υπό στοιχεία ΓΔΟΥ207/10.09.2020 (Β΄3867) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ισχύει. «Κατ’ εξαίρεση, δύνανται 

να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6, και οι επιχειρήσεις της παρ. 1 που 

δήλωσαν έως την 28η Σεπτεμβρίου 2020 στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή 

«Τα Έσοδά μου», που λειτουργεί για τους σκοπούς της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, 

στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, οι οποίες δεν έχουν υποβάλει έως 

την ως άνω ημερομηνία την εκδήλωση ενδιαφέροντος του προηγούμενου εδαφίου.»  

Το μέσα σε «» εδ. προστέθηκε με την παρ. 1 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 COVID-19, κατά τους 

μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020” (Β’ 4471)» (Β΄ 4752). 

β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο 

υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:  

αα) μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018,  

ββ) μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει όλες τις 

δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30η Ιουνίου 2020.  

γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την έναρξη ισχύος 

της παρούσας απόφασης, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο 

φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWyiUJ2DHBQOIQUH87z7xo99aviN-vDc_XSQmw08uFba
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υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την 

περίοδο αυτή.  

δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ 

της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την 

απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος 

έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.  

ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, ως ακολούθως:  

αα) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ το άθροισμα του κύκλου 

εργασιών μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 όπως 

αυτός έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», παρουσιάζει μείωση 

κατά 10,00% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον ο 

κύκλος εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από χίλια (1000) ευρώ,  

ββ) για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και 

απαλλασσόμενες το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων μηνών Μαρτίου, Απριλίου, 

Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική 

πλατφόρμα «myBusinessSupport», παρουσιάζει μείωση κατά 10,00% τουλάχιστον, σε 

σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς και επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς 

είναι μεγαλύτερα από χίλια (1000) ευρώ.  

Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στον Δήμο Μεσαπείων και στις 

Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων δύναται να 

είναι δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης, και στην περίπτωση που δεν παρουσιάζουν 

μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση ε), δυνάμει 

του Κανονισμού De minimis 1407/2013 και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

τίθενται σε αυτόν.  

Στις ανωτέρω υπό αα) και ββ) υποπεριπτώσεις, διενεργείται στρογγυλοποίηση των 

ποσοστών μείωσης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς ή με τα ακαθάριστα 

έσοδα αναφοράς, αντίστοιχα, στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.  

στ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 

(Α΄137).  

3. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 2, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις κάτωθι 

προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:  

α) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, να μην έχουν στη 

διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον,  

αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την έννοια 

του υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και  

ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 

της παρούσας, κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:  

i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και  
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ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο 

ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και 

υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.  

Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.  

β) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού de minimis, πρέπει να μην 

δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους τομείς 

της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Επιχειρήσεις που έχουν μικτή δραστηριότητα, 

ήτοι δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους εν λόγω μη επιλέξιμους για ενίσχυση 

τομείς, και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του υπ’ αρ. 1407/13 

Κανονισμού (ΕΕ), δύναται να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας δυνάμει του 

εν λόγω Κανονισμού για την επιλέξιμη δραστηριότητά τους, με τις εξής προϋποθέσεις:  

αα) η εν λόγω δραστηριότητα εμφανίζει τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτό προκύπτει 

από τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, ή αποτελεί την κύρια 

δραστηριότητα βάσει κύριου ΚΑΔ εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που έχει συσταθεί 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και  

ββ) διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των 

δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους μη επιλέξιμους 

τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης.  

 

Άρθρο 4 

Ύψος ενίσχυσης 

1. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως:  

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:  

Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς - Άθροισμα κύκλου εργασιών μηνών 

Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020) × ποσοστιαία 

διαφορά εκροών εισροών] - [αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή] - ποσό που έλαβε 

η επιχείρηση δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β΄ 1645) απόφασης όπως 

ισχύει- ποσό που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/03.07.2020 (Β΄ 

2729) απόφασης όπως ισχύει,  

όπου:  

αα) Ο κύκλος εργασιών μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και 

Αυγούστου 2020 και ο κύκλος εργασιών αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα 

απόφαση.  

ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών 

ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019 αφαιρουμένου του συνόλου 

φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμένου με το 

συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία 

διαφορά εκροών εισροών είναι μικρότερη του 20% ή ο συνολικός κύκλος εργασιών ΦΠΑ 

του έτους 2019 είναι μηδενικός, θεωρείται ίση με 20%.  
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γγ) Οι αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή, αναφέρονται στο άθροισμα των ποσών 

ως αποζημίωση ειδικού σκοπού που αναλογούν στους εργαζομένους της επιχείρησης οι 

οποίοι τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, από 1η Μαρτίου 2020 έως 

31η Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών όπως τηρούνται στο 

πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Τα ποσά υπολογίζονται ανά επιχείρηση σε μηνιαία 

βάση, ως το ποσοστό των ημερών για κάθε μήνα που ήταν σε αναστολή εργασίας κάθε 

εργαζόμενος, πολλαπλασιαζόμενο με 534.  

β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και 

απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:  

Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς - Ακαθάριστα έσοδα μηνών Μαρτίου, 

Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020) × ποσοστιαία διαφορά εσόδων 

εξόδων] - [αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή] - ποσό που έλαβε η επιχείρηση 

δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β΄ 1645) απόφασης όπως ισχύει- ποσό που 

έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/03.07.2020 (Β΄ 2729) απόφασης 

όπως ισχύει,  

όπου:  

αα) Τα ακαθάριστα έσοδα μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και 

Αυγούστου 2020 και τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα 

απόφαση.  

ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων ισούται με τα ακαθάριστα έσοδα (κωδικός 

047 δήλωσης Ε3) του έτους 2019 αφαιρουμένων των εξόδων του έτους 2019, 

διαιρεμένων με τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019. Ως έξοδα λογίζονται τα συνολικά 

έξοδα (κωδικός 580 δήλωσης Ε3) μειούμενα κατά το ποσό των παροχών σε 

εργαζομένους (κωδικός 581 δήλωσης Ε3) και των διάφορων λειτουργικών εξόδων κατά 

το μέρος που αφορά δαπάνες ενοικίου (κωδικός 585 α/α 14 της ηλεκτρονικής δήλωσης 

Ε3). Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων είναι μικρότερη του 20% 

ή τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019 είναι μηδενικά, θεωρείται ίση με 20%.  

γγ) Οι αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή, αναφέρονται στο άθροισμα των ποσών 

ως αποζημίωση ειδικού σκοπού που αναλογούν στους εργαζομένους της επιχείρησης οι 

οποίοι τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, από 1η Μαρτίου 2020 έως 

31η Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών όπως τηρούνται στο 

πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Τα ποσά υπολογίζονται ανά επιχείρηση σε μηνιαία 

βάση, ως το ποσοστό των ημερών για κάθε μήνα που ήταν σε αναστολή εργασίας κάθε 

εργαζόμενος, πολλαπλασιαζόμενο με 534.  

Σε όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου, για τον 

υπολογισμό των ποσοστιαίων διαφορών εκροών - εισροών ή εσόδων - εξόδων, κατά 

περίπτωση, διενεργείται στρογγυλοποίηση στο πρώτο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.  

2. Η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι 

κατώτερη των ακόλουθων ορίων, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της 

παρούσας:  

α) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούν 

εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Αυγούστου 2020,  
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β) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν 

(1) έως πέντε (5) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Αυγούστου 2020,  

γ) οχτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έξι (6) έως 

είκοσι (20) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Αυγούστου 2020,  

δ) δεκαπέντε (15.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν είκοσι ένα 

(21) έως πενήντα (50) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Αυγούστου 

2020,  

ε) τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω 

των πενήντα (50) εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Αυγούστου 2020.  

στ) Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έλαβαν ενίσχυση κατά τον πρώτο ή τον δεύτερο 

κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, δυνάμει των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2020 (Β΄ 

1645) και ΓΔΟΥ148/03.07.2020 (Β΄ 2729) αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ισχύουν, δεν εφαρμόζονται τα όρια των περιπτώσεων 

α ως και ε της παρούσας παραγράφου και η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 δεν 

μπορεί να είναι κατώτερη των 2.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων. 

3. Επιπλέον, η ενίσχυση που προκύπτει από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου:  

α) Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, 

το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 

τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 

διακόσια πενήντα (250) άτομα και το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ 

για τις επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των διακοσίων πενήντα (250) ατόμων κατά την 

1η Αυγούστου 2020. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν δύναται 

να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ και για τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής 

παραγωγής το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.  

β) Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis, 

το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων 

(200.000) ευρώ και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, ήτοι στον ΚΑΔ 49.41 οδικές 

μεταφορές εμπορευμάτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.  

γ) Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν τομείς για τους 

οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης κατά τα ανωτέρω, για τους 

σκοπούς της παρούσας θεωρείται ότι δραστηριοποιείται στον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 

έσοδα, όπως προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 ή 

με βάση τον κύριο ΚΑΔ όπως ισχύει στις 20 Μαρτίου 2020, εφόσον η επιχείρηση έχει 

συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Επιπλέον, η επιχείρηση διασφαλίζει, με 

κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του 

κόστους, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο 

όριο.  

 

Άρθρο 5 
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Έλεγχος σώρευσης 

1. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, το 

συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του 

τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των οχτακοσίων 

χιλιάδων (800.000) ευρώ. Αντιστοίχως, το συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν δύναται να 

υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι (120.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, 

για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας και το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας 

επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς 

γεωργικής παραγωγής.  

2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis, 

το συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την τριετία 2018-

2020 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και δεν 

δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, και για τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών 

μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.  

3. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση κατά την αίτηση, 

και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, 

ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση 

υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις 

επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 

της παρούσας και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί 

ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά 

περίπτωση όρια των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε 

μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση 

ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην 

υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.  

4. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα 

συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του 

Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis 

της τελευταίας τριετίας, στο πληροφοριακό σύστημα σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος 

σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας 

υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος.  

5. Για τον ανωτέρω σκοπό η ΑΑΔΕ θέτει στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του 

άρθρου 12 όλα τα απαραίτητα στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή 

της παρούσας που τηρούνται στην πλατφόρμα «myBusinessSupport».  

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία υποβολής αίτησης 
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1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας 

προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί 

εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).  

2. «Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 2 Νοεμβρίου 2020.»  

Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 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 COVID-19, κατά τους 

μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020” (Β’ 4471)» (Β΄ 4752). Με την δε παρ. 5 ιδίας 

άνω απ. ορίστηκε ότι: «Οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέβαλαν έως την έναρξη ισχύος 

της 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.».  

3. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει 

του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, τα απαιτούμενα 

στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, 

κατά περίπτωση, καθώς και το ποσό που αιτείται να λάβει στο πλαίσιο της παρούσας, 

εντός των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας. Υπόδειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται 

στο Παράρτημα ΙΙ.Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

4. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη 

χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.  

5. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί 

την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων 

στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό 

προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης.  

6. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των 

προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην 

πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ή 

αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.  

 

Άρθρο 7 

Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης 

https://www.aade.gr/mybusinesssupport
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWyiUJ2DHBQOIQUH87z7xo99aviN-vDc_XSQmw08uFba
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1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την 

έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην 

πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 12 απαντά στο 

αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και λαμβάνει 

από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.  

2. Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 

5 της παρούσας, καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της 

δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του 

TAXISnet της ΑΑΔΕ.  

3. Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα 

«myBusinessSupport», επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία 

που έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια πριν από την πληρωμή δημιουργεί:  

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων επιχειρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα 

στοιχεία των δικαιούχων η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο 

ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.) τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή 

IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός 

(προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της 

κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» 

(ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.  

β) Συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που 

περιλαμβάνει το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.  

 

Άρθρο 8 

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 

1. Η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται στη 

Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της 

Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ No 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση 

Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού 23/4810500 

με κωδικό IBAN GR4001000230000000004810500 που τηρείται στην Τράπεζα της 

Ελλάδος.  

Η αναλυτική κατάσταση της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται με ασφαλή 

τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε. για χρέωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού 

23/4810500 με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων. Η ίδια 

πληροφόρηση κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υ του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

2. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου με IBAN 200211 με IBAN GR7101000230000000000200211 και 

λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.  

Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, ώστε 

να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη 
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Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος 

πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση 

πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο 

λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).  

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και 

πραγματοποιείται εντός του τρέχοντος έτους.  

3. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

4. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται 

τα ακόλουθα:  

α) η παρούσα απόφαση,  

β) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ.3 του άρθρου 7,  

γ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας 

της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  

Για την πληρωμή της εν λόγω ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

 

Άρθρο 9 

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης 

1. Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στο 

άρθρο 2 παρ. 4 της παρούσας.  

2. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος 

χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει 

οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.  

3. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης 

επιστρέφεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ 

αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.  

4. Το ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο 

διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet / ο λογαριασμός 

μου / Προσωποποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και 

Πληρωμή».  

5. Το ανωτέρω ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και εμφανίζεται στα έσοδα του 

Κρατικού Προϋπολογισμού, σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) 

που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό.  

6. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται οι 

γενικές διατάξεις του ΚΕΔΕ.  

7. Παρέχεται δυνατότητα  
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α) επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της 

επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή 

παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων 

εσόδων αναφοράς, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 2 της παρούσας,  

β) «επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που 

απασχολούσαν την 1η Αυγούστου 2020 περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, 

εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν 

κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και 

την 1η Αυγούστου 2021. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων που 

απασχολούσε η επιχείρηση την 1η Αυγούστου 2020 είναι υψηλότερος από αυτόν που 

απασχολούσε την 1η Μαρτίου 2020, η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται εφόσον 

διατηρήσει κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η 

Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η 

Αυγούστου 2021. Για την πλήρωση της προϋπόθεσης των προηγούμενων εδαφίων, από 

τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 1η Αυγούστου 

2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων 

ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 

και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.».  

Η περ. β) αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 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 COVID-19, κατά τους 

μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020” (Β’ 4471)» (Β΄ 4752). 

 

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις 

 «1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η 

Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που ο 

αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020 

είναι υψηλότερος από αυτόν που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των 

στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 

1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που 

απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των 

εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων 

που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 

2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή 

θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς 

παραιτήσεις».  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWyiUJ2DHBQOIQUH87z7xo99aviN-vDc_XSQmw08uFba
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Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 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 COVID-19, κατά τους 

μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020” (Β’ 4471)» (Β΄ 4752). 

«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να 

υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η 

Ιουνίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, 

το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.»  

Η παρ. 2, 

-που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 287 της 23/25.11.2020 «Τροποποίηση 

της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 

και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 

ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-

19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020” (Β΄ 4471), όπως ισχύει» (Β’ 

5224), 

-αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 173 της 19/19.2.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020” (Β’ 4471), όπως 

ισχύει» (Β’ 647)  

3. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων υποχρεούνται να μην μετακυλούν εις ολόκληρον ή μερικώς στους 

πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση.  

4. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη 

πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων 

χορήγησης της ενίσχυσης.  

5. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή 

άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, 

υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η 

άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την 

ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική 

εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.  

6. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την 

επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της 

ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWyiUJ2DHBQOIQUH87z7xo99aviN-vDc_XSQmw08uFba
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1t_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTi44UPcwgDVOQfLz8wiSNZTqC5DYDv2oLWRJg052S8P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1t_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTi44UPcwgDVOQfLz8wiSNZTqC5DYDv2oLWRJg052S8P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tmG1emqjdPJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubxECwaykgnfHG64lnQLry53ZrGoWOEu2QLsDQ6mOGE9
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αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, 

ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη 

διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και 

δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται 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.  

 

Άρθρο 11 

Υποχρέωση διαφάνειας 

1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της 

παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την 

διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την χορήγησή 

τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 44 του Προσωρινού Πλαισίου και στην 

υποπαρ. Β11 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).  

2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - λήπτη της 

ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.  

 

Άρθρο 12 

Τήρηση αρχείου - Υποβολή εκθέσεων 

1. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της 

διοικητικής υποστήριξης της δράσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει 

την υποχρέωση της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της 

ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν 

υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο φορέα, και τηρεί λεπτομερή αρχεία για 

τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης των μεμονωμένων 

ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της 

παρούσας, προϋποθέσεις για την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Επίσης, η 

εν λόγω υπηρεσία μεριμνά για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του 

Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας, 

καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα 

προβλεπόμενα στο σημείο 87 του Προσωρινού Πλαισίου.  

2. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κάθε απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την 

εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ιδίως στοιχείων που απαιτούνται στο πλαίσιο 

υποβολής των προβλεπόμενων ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

(Ακολουθούν 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

(Το Παράρτημα ΙΙ.Β, 

-που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 287 της 23/25.11.2020 «Τροποποίηση της 

υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 

τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους 

μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020” (Β΄ 4471), όπως ισχύει» (Β’ 5224), 

-αντικαταστάθηκε και πάλι από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 173 της 19/19.2.2021 «Τροποποίηση της 

υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 

τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους 

μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020” (Β’ 4471), όπως ισχύει» (Β’ 647). 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ)  

 

Άρθρο 13 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

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

 

807. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

104177 της 5/11.10.2020 «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020”» (Β’ 4478)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).  

2. Τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.  

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1t_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTi44UPcwgDVOQfLz8wiSNZTqC5DYDv2oLWRJg052S8P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tmG1emqjdPJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubxECwaykgnfHG64lnQLry53ZrGoWOEu2QLsDQ6mOGE9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EYtpUznKYRPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVjdgXE7Ap2IiMowR6rc1sNN6WMl5dHkR25kK1ZE66a9
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L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και 

άλλες διατάξεις» (Α΄265), όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.  

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α΄192), όπως ισχύει.  

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 119).  

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, 

αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών» (Α΄121).  

7. Την υπ’ αρ. 47/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3100).  

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046 (Β΄ 2473) υπουργική απόφαση για την 

Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με τις παρ. 

2 και 42 του άρθρου 15 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.  

9. Την υπό στοιχεία C (2014) 10164/18-12-2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί 

έγκρισης του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος, όπως 

εγκρίθηκαν με την υπό στοιχεία C(2020)4740/9-7-2020 απόφαση της ΕΕ των ΕΚ.  

11. Το υπ’ αρ. 2195/15-9-2020 έγγραφο και τα από 18-9-2020 και 22-9-2020 

συμπληρωματικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 

Βόρειου Αιγαίου, περί αίτησης έγκρισης υπερδέσμευσης στους άξονες προτεραιότητας 

1 και 3 του ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020.  

12. Το υπ’ αρ. 102234/30-9-2020 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ, προς τον Γενικό Γραμματέα 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.  

13. Την υπ’ αρ. 103527/2-10-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα 

«Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για 

το ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020».  

14. Την υπ’ αρ. 80668/29-7-2020 (Β΄ 3289) υπουργική απόφαση για την τεχνική 

προσαρμογή των ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», «Θεσσαλία», 

«Ήπειρος», «Δυτική Ελλάδα», «Δυτική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα», 

«Πελοπόννησος», «Ιόνια Νησιά», «Βόρειο Αιγαίο», «Κρήτη», «Αττική», «Νότιο 

Αιγαίο», «Τεχνική Βοήθεια».  

15. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών 

συνεπειών του ιού Covid-19, καθώς και την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ βορείου 

Αιγαίο 2014-2020.  

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  
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Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» ως ακολούθως:  

 

Άξονας Τίτλος Άξονα ΑΝΩΤΑΤΟ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1 Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της 

παραγωγικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της 

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της 

περιφερειακής προστιθέμενης αξιας, με αιχμή 

την καινοτομία. 

 

 

 

351,00% 

3 Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων 

και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο 

περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, 

απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής 

 

 

196,00% 

 

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 

204,49% της συνολικής χρηματοδότησης του Προγράμματος.  

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες 

ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί 

επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.  

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. 

 

----------.---------- 
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808. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθμ. οικ.2275 της 

5//11.10.2020 «1η Τροποποίηση απόφασης ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας 

(ΕΦΕΠΑΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ιόνια 

Νησιά 2014-2020” και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις Πράξεις 

Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ιόνια Νησιά 2014-

2020”» (B’ 4481) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).  

2. Τον ν. 4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄ 265) και 

ειδικότερα τις παρ. 4, 5 και 10 του άρθρου 13 και τα άρθρα 47 και 57.  

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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 Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 

(β) και τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 123.  

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 

και την απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006.  

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006.  

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 

ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 

108 της Συνθήκης.  

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.  

8. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - “Πρόγραμμα Καλλικράτης”» (Β΄ 87).  

9. Το π.δ. 147/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Α΄ 240).  

10. Την υπό στοιχεία C(2014) 10165/18-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ««Ιόνια Νησιά (CCI 

2014GR16M2OP009)», ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rAh0edQyzI8tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTvXkx18nTknKsucNdTI-JcvsceNYHEMxrgSbAkOnU3-
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11. Την υπό στοιχεία 32671/ΕΥΘΥ 328/23-03-2015 υπουργική απόφαση για τη 

σύσταση ή αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ιονίων Νήσων 2014-2020» (Β΄ 791).  

12. Την υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ 1020/20-10-2016 υπουργική απόφαση «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΄ 3521), όπως ισχύει.  

13. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217/08-12-2015 υπουργική απόφαση «Σύστημα 

δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 

καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 

προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με 

το άρθρο 22 του ν. 4314/ 2014» (Β΄ 2784).  

14. Το άρθρο 33 του ν. 4538/2018 περί δυνατότητας ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας 

(ΕΦΕΠΑΕ) ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ).  

15. Την υπό στοιχεία 97724/ΕΥΘΥ 750/19-09-2018 υπουργική απόφαση «Καθορισμός 

των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 

2014-2020» (Β΄ 4566).  

16. Τη Διαδικασία ΔV_1: «Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα» του Παραρτήματος 7 του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

17. Την από 7-11-2018 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, σχετικά με την 

τροποποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ιονίων Νήσων 2014-2020».  

18. Το υπ’ αρ. 1938/22-10-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) 

προς τον ΕΦΕΠΑΕ.  

19. Το υπ’ αρ. 1989/15-11-2018 έγγραφο υποβολής στοιχείων αξιολόγησης από τον 

ΕΦΕΠΑΕ.  

20. Την υπό στοιχεία 7916/ΕΥΘΥ74/22-1-2019 σύμφωνη γνώμη του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.  

21. Την υπ’ αρ. 188/25-1-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί 

«ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας 

και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος “Ιόνια Νησιά 2014-2020” και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις 

Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ιόνια Νησιά 2014-

2020”» (Β΄ 772).  

22. Την από 13-5-2019 επιχειρησιακή συμφωνία μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

και ΕΦΕΠΑΕ.  

23. Την υπ’ αρ. 2234/30-9-2020 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ 

Ιονίων Νήσων 2014-2020 διά της γραπτής διαδικασίας.  
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24. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Φορέας στον οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και 

Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ιόνια Νησιά».  

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο ανάθεσης 

1. Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση πράξεων κρατικών 

ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά».  

2. Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση (δημόσια δαπάνη) 

ανέρχεται σε 30.190.439,00 € και η κατανομή της ανά Άξονα Προτεραιότητας, θεματικό 

στόχο, επενδυτική προτεραιότητα και πεδίο παρέμβασης αποτυπώνεται στα 

Παραρτήματα I, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας απόφασης.  

 

Άρθρο 3 

Αρμοδιότητες διαχείρισης ή καθήκοντα που ανατίθενται 

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια 

Νησιά», τις ακόλουθες αρμοδιότητες/καθήκοντα:  

1. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) για την εκπόνηση των 

αξιολογήσεων του προγράμματος, και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση 

των συμπερασμάτων των εν λόγω αξιολογήσεων σε συνεργασία με τη ΔΑ.  

2. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των πράξεων/ δράσεων που διαχειρίζεται και 

ειδικότερα, τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, 

τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής τους, 

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων και 

εισηγείται στη ΔΑ προτάσεις αναθεώρησής τους.  

3. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων που συνδέονται με τους δείκτες 

και το πλαίσιο επίδοσης για τις πράξεις που διαχειρίζεται, καθώς και για τη διασφάλιση 

της πληρότητας και ποιότητάς τους. Συνεργάζεται με τη ΔΑ και την Εθνική Αρχή 

Συντονισμού (ΕΑΣ) για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος 

παρακολούθησης των δεικτών, όπως κάθε φορά ισχύει.  

4. Υποστηρίζει τη ΔΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) στη σύνταξη 

αιτημάτων εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις 

δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν, εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και 
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για λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω αιτήματα αφορούν στις 

πράξεις που διαχειρίζεται.  

5. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή 

των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης 

του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, 

κ.λπ.  

6. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.  

7. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές 

για τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία 

με τη ΔΑ του ΕΠ και την ΕΑΣ.  

8. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις 

πράξεις/δράσεις που διαχειρίζεται, στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής επικοινωνίας 

του ΕΠ, με στόχο την, όσο το  δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους 

δυνητικούς Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από το ΕΠ, προς τους 

δικαιούχους/ωφελούμενους για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς τους 

πολίτες της χώρας για τον ρόλο και τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής των Ταμείων.  

9. Δημοσιεύει τις προσκλήσεις και τους επιμέρους όρους συμμετοχής και ένταξης στις 

δράσεις κρατικών ενισχύσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα του, 

στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

10. Αξιολογεί τις αιτήσεις/προτάσεις που υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη 

μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του ΕΠ.  

11. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων την έκδοση της απόφασης ένταξης 

των πράξεων στο ΕΠ και, μετά την έκδοσή τους, τις δημοσιοποιεί.  

12. Δημοσιοποιεί ευρέως τις εγκριτικές αποφάσεις και τις επιμέρους αποφάσεις ένταξης 

των πράξεων, μέσω της ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του, στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ 

ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

13. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και τους 

Δικαιούχους, στη βάση των όρων της απόφασης χρηματοδότησης της πράξης, τις 

αναληφθείσες δεσμεύσεις, την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που τίθενται, καθώς 

και τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες 

υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Εντοπίζει προβλήματα κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη 

επίλυσή τους.  

14. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 21 του ν. 4314/2014 και στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου (ΣΔΕ), προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που 

δηλώνουν οι Δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς 
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λογιστικής κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και 

η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.  

Στην περίπτωση που στην οικεία πρόσκληση προβλέπεται η δυνατότητα 

προκαταβολής, ο ΕΦ διενεργεί διοικητική επαλήθευση στο αίτημα του Δικαιούχου 

σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.  

15. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, 

τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο, βάσει της 

οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση πράξεις ή οι συναλλαγές τους.  

16. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές 

ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει στις 

απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες του ΣΔΕ.  

17. Τηρεί αρχεία στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις 

που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με 

τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.  

18. Εισηγείται στην ΔΑ την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς 

της πράξης, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος 

ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση 

διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και 

τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε 

ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ, 

καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται 

στις αρμόδιες Αρχές/φορείς, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.  

19. Εισηγείται στην ΔΑ την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτων 

καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων 

αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών 

ποσών.  

20. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από 

τους Δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κανονισμού 1303/2013.  

21. Διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της 

οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης πληρωμής από τον Δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση 

κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους 

ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης 

χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους.  

22. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις 

διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη των πράξεων 

που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.  

23. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να καταρτιστεί 

η δήλωση διαχείρισης και ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του 

Κανονισμού 1303/2013.  

24. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του 

προγραμματισμού των ετήσιων πιστώσεων του ΕΠ, καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις 
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(διάθεση ποσών στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής απόφασης) του 

συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΣΔΕ.  

25. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα 

ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο και σε πράξεις που διαχειρίζεται, από τα αρμόδια 

εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.  

26. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων 

των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη 

διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 125 του Κανονισμού 1303/2013 και σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου.  

27. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, των 

απαραίτητων δεδομένων που αφορούν στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει 

την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που 

καταχωρούνται σε αυτά τα πληροφοριακά συστήματα.  

28. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία 

δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες του ΣΔΕ.  

 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα 

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο 

ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:  

1. Προβαίνει σε κατανομή των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που ανατίθενται, στο 

εσωτερικό του, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των 

καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών επιλογής και έγκρισης πράξεων, 

επαληθεύσεων και πληρωμών. Στην περίπτωση δε που ο ΕΦ είναι και Δικαιούχος στο 

πλαίσιο των πράξεων που διαχειρίζεται, η υλοποίηση των πράξεων θα γίνεται από 

Μονάδα διαφορετική από τη Μονάδα που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των 

επαληθεύσεων. Υποβάλλει την ως άνω κατανομή αρμοδιοτήτων/καθηκόντων στη ΔΑ 

του ΕΠ.  

2. Ορίζει στελέχη από αντιπροσωπευτικές οργανωτικές του Μονάδες που εμπλέκονται 

στις διαδικασίες διαχείρισης, τα οποία θα συμμετέχουν στην Ομάδα της Διαχειριστικής 

Αρχής για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης και θα συνεπικουρούν το έργο της. 

Ο ορισμός των στελεχών γίνεται με απόφαση του ΕΦΕΠΑΕ και κοινοποιείται στη ΔΑ 

του ΕΠ.  

3. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ, το νέο οργανόγραμμά του, σε περίπτωση μεταβολής ή 

τροποποίησής του, καθώς και τις ενδεχόμενες μεταβολές ή τροποποιήσεις στις 

διαδικασίες διαχείρισης που εφαρμόζει.  

4. Δεν δύναται να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, βάσει του 

άρθρου 3 της παρούσας, σε άλλους ΕΦ, με την επιφύλαξη των άρθρων 34, 37 και 38 του 

Κανονισμού 1303/2013.  
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5. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ, πρόγραμμα ενεργειών και περιοδικές αναφορές προόδου 

στις προθεσμίες που ορίζει η ΔΑ και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις 

διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη και 

αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.  

6. Συνεργάζεται με την ΕΥΚΕ για την εξειδίκευση του εγχειριδίου χρήσης του 

Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ανάλογα με 

το περιεχόμενο της κάθε πρόσκλησης. Επίσης, έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες 

επιχειρησιακής υποστήριξης των χρηστών του ΠΣΚΕ (help desk) καθ’ όλο το διάστημα 

υλοποίησης της πράξης.  

7. Ενημερώνει συστηματικά το ΠΣΚΕ και το ΟΠΣ με τα στοιχεία προόδου εκτέλεσης 

των πράξεων που διαχειρίζεται.  

8. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που 

προσδιορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τη Διαχειριστική Αρχή και 

με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 115 του Κανονισμού 1303/2013 για τις 

πράξεις που διαχειρίζεται.  

9. Δύναται να συμμετέχει σε ομάδες της Διαχειριστικής Αρχής για τη διερεύνηση 

ενδείξεων απάτης ή/καταγγελιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.  

10. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.  

11. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις από τη ΔΑ του ΕΠ και παρέχει 

σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα τρόπο 

άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.  

12. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/οργάνων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή εθνικών ελεγκτικών αρχών, τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους 

υλοποίησης των πράξεων που διαχειρίζεται, και διευκολύνει τον έλεγχο, προσκομίζοντας 

οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.  

13. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή/ και προληπτικών μέτρων που 

τον αφορούν.  

14. Το προσωπικό του ΕΦ που απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν στην 

αξιολόγηση πράξεων, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές, καθώς και οι εξωτερικοί 

αξιολογητές/ελεγκτές που ενδεχομένως αξιοποιεί για τις δραστηριότητες αυτές, 

υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.  

 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», 

στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας απόφασης από τον ΕΦ, 

υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:  

1. Κοινοποιεί στον ΕΦ το  Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 και κάθε 

προσαρμογή, τροποποίηση/ αναθεώρησή του.  
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2. Υποστηρίζει τον ΕΦ στην ορθή εφαρμογή των διαδικασιών και τον ενημερώνει για 

τις υποχρεώσεις του συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανόνων πληροφόρησης 

και επικοινωνίας, τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες παρακολούθησης των δεικτών 

εκροών, για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης, καθώς και για κάθε ειδικό θέμα που 

σχετίζεται με το ΣΔΕ.  

3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων 

του ΕΦ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης 

και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Έχει την 

τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ. Στο πλαίσιο 

παρακολούθησης του ΕΦ, η ΔΑ:  

3.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ με τα απαραίτητα 

δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την 

επίτευξη των δεικτών, των οροσήμων και των στόχων του πλαισίου επίδοσης, την 

αξιολόγηση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, καθώς και τις λογιστικές εγγραφές 

για κάθε πράξη που διαχειρίζεται.  

3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, προκειμένου να επιβεβαιώσει την 

εφαρμογή του προγραμματισμού του ΕΦΕΠΑΕ, να αξιολογήσει ενδεχόμενες αποκλίσεις 

και να διαμορφώσει προτάσεις διορθωτικών ή/ και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.  

3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων που διενεργούνται από τον 

ΕΦΕΠΑΕ.  

3.4. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στον ΕΦΕΠΑΕ 

από την Αρχή Ελέγχου και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα/αρχές.  

3.5. Παρακολουθεί την εφαρμογή διορθωτικών ή/και προληπτικών μέτρων από τον 

ΕΦΕΠΑΕ.  

3.6. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις στον ΕΦΕΠΑΕ προκειμένου να 

επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ικανότητας άσκησης των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που 

του έχουν ανατεθεί, η διοικητική και δημοσιονομική ικανότητά του για τη διαχείριση του 

μέρους του ΕΠ που του έχει εκχωρηθεί και ότι οι αρμοδιότητές του ασκούνται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.  

4. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας απόφασης, ιδίως ως προς την κατανομή 

της ενωσιακής στήριξης ανά Άξονα Προτεραιότητας, θεματικό στόχο, και πεδίο 

παρέμβασης.  

5. Στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ιονίων Νήσων, διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση του Ενδιάμεσου Φορέα 

με τους όρους της παρούσας απόφασης, εισηγείται την ανάκλησή της.  

6. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά 

με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, 

εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα πληρωμής, αλλά και πριν την εκπόνηση 

των ετήσιων λογαριασμών, την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον 

(συμπληρώνεται ο ΕΦ) στην Αρχή Πιστοποίησης.  
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(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

809. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 της 

11/11.10.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο 

σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄ 4484)   
Η παρούσα απ., που είχε συμπληρωθεί 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64854/2020 «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 13.10.2020 έως και 25.10.2020» (Β’ 4498), κατωτ. αριθ. 815, 

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64856/2020 «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 13.10.2020 έως και 25.10.2020» 

(Β’ 4499), κατωτ. αριθ. 816,  

-με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64862/2020 «Λήψη μέτρων κατά της 

εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου του Δήμου Ανατολικής Σάμου της 

Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το χρονικό 

διάστημα από 13-10-2020 έως και 25-10-2020» (Β’ 4500), κατωτ. αριθ. 817, 

-και με το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.65549/2020 «Λήψη μέτρων κατά 

της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου – “ΒΙΑΛ” του Δήμου Χίου της Περιφερειακής 

Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 14-

10-2020 έως και 21-10-2020» (Β’ 4533), κατωτ. αριθ. 822, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rAh0edQyzI9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTQRlvSJ9um4YvpekKbE-oCmSjzQZlAn6vZutMyMiXWM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dJz7Dd7AbY_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZTG8ufH-Kcaph1w4PjCDHY1pUQpJ-gcgHO0mM6v7XYz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dJz7Dd7AbY9p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfBJbBYBJ6ougfDbqvXs1CvxXvzzRHHkOHWq3Bx2gyfR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z5gR3BpP7OHNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfWjiBE6bFSjqnVCapx46ETC_q5DyOEeNBOjFQC8z486
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YRGQ4-teCL64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTURkU8MkkK6b7HAbQ_G4Ad8xCBQHaGMiYC-3fQ4Xh4r
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-που είχε τροποποποιηθεί από την απ. Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης 

και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 65910 της 15/15.10.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/ 11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Κανόνες τήρησης 

αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 4484)» (Β’ 4566), 

-και από την όμοια απ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67723 της 22/22.10.2020 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11.10.2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο 

της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 

4484)» (Β’ 4681), 

-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την απ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/2020 «Κανόνες 

τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4709), κατωτ. αριθ. 846, 

δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 12 αυτής και από την έναρξη ισχύος της. 

 

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

 

810. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4735 της 12/12/10/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, 

ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της 

Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 

λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. (Α’ 197) 

 

Πίνακας Περιεχομένων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 

Άρθρο 1:  Αντικείμενο  

Άρθρο 2:  Σκοπός  

Άρθρο 3:  Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης - Τροποποίηση του άρθρου 

5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας  

Άρθρο 4:  Λόγοι ασφαλείας - Τροποποίηση του άρθρου 5Β του Κώδικα Ελληνικής 

Ιθαγένειας  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Qhfx31vVvCEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbgvo5f7EOfAvyRTr8FkfBTYZmw2mexYebXLijt3wwYY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YQEsABNRdhMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtekjSKXrF1Ftdi-C3dn5BXkwspDq_dTtbSEoM3EOFda9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rNp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteath_7AImuNtyy0VcbmlbHiyvxRd7fBrywH9HJuVJT5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81QBC9NCxtPV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW-gGw4_-MmrWDnPk8SDq3KU6-y5OWdjGFqqzi-iN_Uu
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Άρθρο 5:  Δικαιολογητικά πολιτογράφησης - Τροποποίηση του άρθρου 6 του 

Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας  

Άρθρο 6:  Διαδικασία πολιτογράφησης - Τροποποίηση του άρθρου 7 του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας  

Άρθρο 7:  Παραπομπή στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο Συμβούλιο Ιθαγένειας - 

Τροποποίηση του άρθρου 7Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας  

Άρθρο 8:  Παράβολο για την πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο 

εξωτερικό - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας  

Άρθρο 9:  Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνο πολιτογραφημένου που διαμένει 

στη χώρα  

Άρθρο 10:  Διαδικασία επί αιτήσεων διαπίστωσης Ιθαγένειας - Τροποποίηση του 

άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας  

Άρθρο 11:  Αμφισβήτηση ιθαγένειας - Τροποποίηση του άρθρου 26Α του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας  

Άρθρο 12:  Διάθεση εσόδων από παράβολα - Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 

3838/2010  

Άρθρο 13:  Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας  

Άρθρο 14:  Αναδιάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας  

Άρθρο 15:  Σύσταση νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας  

Άρθρο 16:  Δαπάνες οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών  

Άρθρο 17:  Σύσταση οργανικών θέσεων στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας  

Άρθρο 18:  Μεταβατικές διατάξεις  

Άρθρο 19:  Καταργούμενες διατάξεις  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

Άρθρο 20:  Πεδίο εφαρμογής, προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής 

Άρθρο 21:  Διαδικασία επιλογής  

Άρθρο 22:  Θητεία  

Άρθρο 23:  Τελικές διατάξεις  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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Άρθρο 24:  Ειδικές ρυθμίσεις για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών  

Άρθρο 25:  Ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) - Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του ν. 1069/1980  

Άρθρο 26:  Ρύθμιση θεμάτων έκτακτου προσωπικού των ΟΤΑ - Τροποποίηση της 

παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020  

Άρθρο 27:  Διαλειτουργικότητα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 

- Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010  

Άρθρο 28:  Ρυθμίσεις κινητικότητας για το προσωπικό των Επιμελητηρίων της 

Χώρας  

Άρθρο 29:  Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθορισμό των 

σχολικών μονάδων, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας  

Άρθρο 30:  Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του - 

Τροποποίηση του άρθρου 57 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών και 

Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)  

Άρθρο 31:  Άδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.  

Άρθρο 32:  Ρυθμίσεις αναφορικά με τις Επιτροπές Αξιολόγησης του ν. 4369/2016 - 

Τροποποίηση των άρθρων 16, 19 και 21 του ν. 4369/2016  

Άρθρο 33:  Ρυθμίσεις αναφορικά με αιτήματα φορέων για αντικατάσταση - 

αναπλήρωση στο ΑΣΕΠ - Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 2190/1994  

Άρθρο 34:  Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ΑΣΕΠ και προσωπικού 

γραμματειακής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης Επιτροπής 

Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου και ΕΙ.Σ.Ε.Π. - Τροποποίηση του 

άρθρου 12 του ν. 4590/2019  

Άρθρο 35:  Ρυθμίσεις για την κινητικότητα  

Άρθρο 36:  Άδεια ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις σε γονείς Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 

Άρθρο 37  Ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσηλευτικών 

Ιδρυμάτων Υπουργείου Υγείας - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 86 

του ν. 3528/2007  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

Άρθρο 38:  Παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Άρθρο 39:  Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες των 

ΟΤΑ - Τροποποίηση της παρ. 7 άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων  

Άρθρο 40:  Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α΄ βαθμού  

Άρθρο 41:  Ρυθμίσεις για την ωρίμανση έργων και την απορρόφηση αναπτυξιακών 

πόρων από τους ΟΤΑ  

Άρθρο 42:  Ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ  

Άρθρο 43:  Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ)  

Άρθρο 44:  Ρυθμίσεις για την μείωση μισθωμάτων ακινήτων σε κοινόχρηστους 

χώρους  

Άρθρο 45:  Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών 

δημοτικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση του άρθρου 123 του ν. 

4674/2020  

Άρθρο 46:  Μεταβατικές ρυθμίσεις για την οικονομική λειτουργία των δήμων που 

συστάθηκαν με το άρθρο 157 του ν. 4600/2019  

Άρθρο 47:  Επιχορήγηση δήμων για την αποπληρωμή τελεσίδικων δικαστικών 

αποφάσεων και διαταγών πληρωμής  

Άρθρο 48:  Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)  

Άρθρο 49:  Ρυθμίσεις για την κίνηση των οχημάτων των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών 

τους προσώπων  

Άρθρο 50:  Διοικητική τακτοποίηση αρχείου οχημάτων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  

Άρθρο 51:  Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα προσθήκης βοηθητικών χώρων επί δημοσίου 

κτήματος - Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 4415/2016  

Άρθρο 52:  Νομική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης - Αντικατάσταση του 

άρθρου 52 του ν. 4674/2020  

Άρθρο 53:  Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών 

σταθμών  

Άρθρο 54:  Ρυθμίσεις για την υπαίθρια διαφήμιση  
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Άρθρο 55:  Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους ορεινών και νησιωτικών περιοχών - 

Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4483/2017  

Άρθρο 56:  Διοίκηση και διαχείριση ορθοδόξων ιερών ναών εντός κοιμητηρίων και 

ρύθμιση θεμάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  

Άρθρο 57:  Ορισμός διοίκησης δημοτικού νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»  

Άρθρο 58:  Ζητήματα υποψηφίων βουλευτών - Τροποποίηση του π.δ. 26/2012  

Άρθρο 59:  Ρύθμιση θεμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και των 

Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων  

Άρθρο 60:  Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων στους ΟΤΑ  

Άρθρο 61:  Επιχορηγήσεις από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων  

Άρθρο 62:  Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΦΟΔΣΑ)  

Άρθρο 63:  Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

Άρθρο 64:  Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

Άρθρο 65:  Ρυθμίσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας  

Άρθρο 66:  Ρυθμίσεις για τα αθλητικά σωματεία  

Άρθρο 67:  Δαπάνες ενταλμάτων γενομένων επί τη βάση ελέγχων Υπηρεσιών 

Δημοσιονομικού Ελέγχου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου  

Άρθρο 68:  Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και τα Δίκτυα Δήμων  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 69:  Ρυθμίσεις θεμάτων Προεδρίας της Κυβέρνησης  

Άρθρο 70:  Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού 

καθαριότητας  

Άρθρο 71:  Ζητήματα Εθνικού Τυπογραφείου - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 

3469/2006  

Άρθρο 72:  Διαδικασία πλήρωσης θέσεων προς κάλυψη αναγκών για εργασίες σε 

υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού  

Άρθρο 73:  Σύντμηση προθεσμιών για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών 

κλάδου ΕΣΥ που εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠ54849/21.9.2020 

υπουργική απόφαση  

Άρθρο 74:  Συμμετοχή ιατρών στις εξετάσεις απονομής τίτλου ειδικότητας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 75:  Έναρξη ισχύος 

 

Άρθρο 36 

Άδεια ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις σε γονείς Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

(Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25). 

 

Άρθρο 41 

Ρυθμίσεις για την ωρίμανση έργων και την απορρόφηση αναπτυξιακών πόρων από 

τους ΟΤΑ 

1. α. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) προστίθεται 

νέο εδάφιο ως εξής: 

«Το προσωπικό της περίπτωσης αυτής μπορεί να συντάσσει μελέτες έργων και 

υπηρεσιών, καθώς και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών, κατά την παρ. 4 του άρθρου 209 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), υπό τη διεύθυνση του 

Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρείας. Για όσους έχουν την ιδιότητα του 

ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι 

ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται ως τακτικό 

προσωπικό του νομικού προσώπου.» 

β. (Προστίθεται εδ. στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. 

αριθ. 339.) 

2. Η παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), καταργείται. 

3. α. Για τη δαπάνη που απορρέει από προγραμματική σύμβαση, η απόφαση ανάληψης 

της υποχρέωσης εκδίδεται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, μετά από 

τη σχετική απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής και πάντως πριν από τη σύναψη 

αυτής. 

β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) καταργείται. 

4. Προτάσεις ΟΤΑ α΄ βαθμού για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση πράξεων από 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίες 

υπεβλήθησαν έως τη δημοσίευση του άρθρου αυτού με αποφάσεις των οικείων 

δημοτικών συμβουλίων, λογίζονται ως υποβληθείσες νομίμως και εξετάζονται σύμφωνα 

με όσα ισχύουν. 

 

Άρθρο 44 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
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Ρυθμίσεις για τα μισθώματα ακινήτων σε κοινοχρήστους χώρους και δημόσια σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

1. Για τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), 

νοούνται ως επαγγελματικές και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή 

αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός δημοτικών 

κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, τα οποία ανήκουν κατά 

κυριότητα ή χρήση σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε νομικά πρόσωπα 

αυτών, καθώς και εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των ΟΤΑ και 

των ν.π.δ.δ. αυτών.  

2. α. Τυχόν οφειλές από μισθώματα σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2019-2020 

μπορούν να καταβληθούν σε έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, κατόπιν 

σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, στην οποία ορίζονται το ελάχιστο ποσό 

κάθε δόσης, ο χρόνος καταβολής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα. Ομοίως, για 

το σχολικό έτος 2020-2021, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η 

μείωση του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων έως σαράντα 

τοις εκατό (40%).  

β. (Αντικαθίσταται η περ. β΄ της παρ. 3 και διαμορφώνεται εκ νέου η παρ. 3 του άρθρου 

132 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), ανωτ. αριθ. 394). 

 

Άρθρο 59 

Ρύθμιση θεμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και των Περιφερειακών 

Ενώσεων Δήμων 

1. Τακτικοί υπάλληλοι δήμων και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι 

αποσπασμένοι στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και στις Περιφερειακές Ενώσεις 

Δήμων και των οποίων η απόσπαση δεν είχε λήξει μέχρι και τις 31.8.2020, μπορούν να 

μεταταχθούν με αίτησή τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, μετά από γνώμη 

του αρμοδίου οργάνου της υπηρεσίας υποδοχής. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση 

κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης 

που κατέχει ο υπάλληλος ή σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, καταργούμενη με την 

αποχώρηση του υπαλλήλου, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν 

προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται εντός μηνός από τη 

δημοσίευση του παρόντος και η μετάταξη γίνεται με απόφαση των αρμοδίων για τον 

διορισμό οργάνων.  

Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της 

πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης. 

Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν 

στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση με τη λήξη της απόσπασής τους.  

2. Το άρθρο 7 του π.δ. 75/2011 (Α΄ 182) αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 7 

Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cQSZ2LcahYN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYIy9uuYpqo2VuefDBgX4bIFU-4xYp9kgFPw06XHuFNL
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Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και 

εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών του για όλη τη δημοτική περίοδο. Η θητεία του 

λήγει με την εγκατάσταση του νέου Προέδρου. Στους Προέδρους Π.Ε.Δ. καταβάλλονται 

έξοδα παράστασης χιλίων (1.000) ευρώ μηνιαίως, τα οποία βαρύνουν τον προϋπολογισμό 

της οικείας Ένωσης.».  

3. (Αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, η παρ. 1 του άρθρου τέταρτου της από 22.8.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), ανωτ. αριθ. 634). 

 

Άρθρο 63 

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

1. Οι αποφάσεις για τον καθορισμό μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των 

διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων ή των δημοτικών συμβουλίων, εφόσον 

πρόκειται για δημοτικό παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό εντός υπηρεσίας του Δήμου, 

ισχύουν έως την αντικατάστασή τους, ανεξάρτητα εάν είχε προβλεφθεί μικρότερη 

διάρκεια ισχύος.  

2. Πρόεδροι και αντιπρόεδροι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Δήμων, οι 

οποίοι λαμβάνουν αποδοχές από την οργανική τους θέση ή λαμβάνουν σύνταξη, δεν 

δικαιούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 

3463/2006, Α΄ 114) έξοδα παράστασης. Έξοδα παράστασης που τυχόν έχουν καταβληθεί 

στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται νομίμως καταβληθέντα και δεν 

αναζητούνται.  

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) 

αντικαθίσταται και η παρ. 2 του άρθρου 51 διαμορφώνεται ως εξής:  

«2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της 

χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄ 

βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.8.2020, χωρίς την 

επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές 

στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου 

εδαφίου υπολογίζονται από την 1η.1.2020 και καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε 

δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.  

Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των δήμων 

έως τις 30.11.2020. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι 

δυνατή η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143). 

Για τη διαδικασία της πρόσληψης έχουν εφαρμογή τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 

του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).».  

4. Το κατά την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3852/2010 (Α΄ 83) ασυμβίβαστο 

δεν καταλαμβάνει όσους εκ του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας 

προάγονται σε αξιωματικούς, με τη συμπλήρωση ετών πραγματικής υπηρεσίας κατά τη 

διάρκεια της αιρετής θητείας τους.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXrn8Mg45lE9ZYf7ayLuuO7PjIic4H7FyDjm3adeW2MX
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Άρθρο 64 

Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι Δήμοι μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις 

μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων, με τους όρους σύναψης 

που ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 2019-2020, χωρίς της έγκριση της Επιτροπής της υπ’ 

αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, σε αριθμό έως είκοσι τοις εκατό (20%) 

των εγκεκριμένων θέσεων με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔΦ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 

απόφαση έγκρισης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και 

οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται από τους 

προϋπολογισμούς των Δήμων.  

 

Άρθρο 65 

Ρυθμίσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας 

(Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38). 

 

Άρθρο 70 

Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού 

καθαριότητας 

1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την 

1η.9.2020, για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών των 

Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, των κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου 

Οικονομικών, καθώς και των κτιρίων των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας 

έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών 

πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας και σε 

κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020 για την κάλυψη των ανωτέρω 

αναγκών. Το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει και συμβάσεις που ήταν ενεργές την 

1η.9.2020 και έληξαν από την ημερομηνία αυτήν έως τη δημοσίευση του παρόντος.  

2. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 1 διέπεται από το άρθρο 8 του ν. 

4506/2017 (Α΄ 191) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της 

οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.  

3. Το χρονικό διάστημα παράτασης των συμβάσεων της παρ. 1 δεν προσμετράται στο 

ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και γίνεται κατά 

παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
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Άρθρο 73 

Σύντμηση προθεσμιών για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ 

που εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠ 54849/21.9.2020 υπουργική απόφαση 

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, λόγω του άμεσου κινδύνου για τη δημόσια 

υγεία από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, για τις ανάγκες της προκήρυξης 

θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, που εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠ 

54849/21.9.2020 υπουργική απόφαση περιορίζονται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες η 

προθεσμία για την υποβολή ένστασης κατά της μοριοδότησης και του πίνακα κατάταξης, 

η προθεσμία δήλωσης από υποψήφιο της θέσης που επιθυμεί, σε περίπτωση που έχει 

επιλεγεί πρώτος σε περισσότερες από μία θέσεις και η προθεσμία για την αποδοχή από 

τον υποψήφιο της θέσης, στην οποία έχει επιλεγεί πρώτος. 

 

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

 

811. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. οικ. 6472 της 

9/12.10.2020 «Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού» (Β’ 4487) 
Με την απ. Υπουργών Οικονομικών – Υγείας Αριθμ. Γ.Π.οικ. 7984 της 

31/31.12.2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Γ.Π./οικ. 6472/ 9.10.2020 

κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας 

“Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού” 

(Β’ 4487)» (Β’ 5863) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Γ.Π/οικ. 

6472/9.10.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 

Υπουργού Υγείας “Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού” (Β’ 4487) παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31.1.2021.» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τα άρθρα πρώτο, τέταρτο και πέμπτο της από 25.02.2020 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), όπως 

ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 31).  

3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), 

αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).  

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 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), όπως ισχύει.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rAh0edQyzI_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRyk6YNSam2Si8JtCWUXytUBu9HVpS7c-Xfp4vyF1v1_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8o2wn0XoQrra4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQhTIFWXg496OatJBus4FIEGuC4YUSFLWnysUJntFrdO
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6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως 

ισχύει.  

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 Υ44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 3299).  

10. Την υπό στοιχεία ΓΠ/οικ.6177/24.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας «Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού» (Β’ 4126).  

11. Το υπ’ αρ. 49082/18.08.2020 έγγραφο του ΕΚΑΒ.  

12. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 61088/1.10.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.  

13. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

πρόσθετη οικονομική δαπάνη πέραν της ήδη προβλεφθείσας σε βάρος του 

Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ (ΚΑΕ 06731), η οποία εκτιμάται σε τριάντα εκατομμύρια 

ευρώ (30.000.000 ευρώ), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 57488/17.9.2020 

εισήγηση της άνω ΓΔΟΥ, και θα καλυφθεί μέσω των πιστώσεων ΑΛΕ 2910601058, ΕΦ 

1023-711-0000000, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, στην οποία 

εντάσσεται και η οικονομική ενίσχυση που χορηγήθηκε στο Υπουργείο Υγείας με την 

υπ’ αρ. 2/10729/26.2.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  

14. Το γεγονός ότι, δεδομένων των βεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα, υφίσταται 

άμεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού, και είναι επιτακτική η διάθεση 

νοσοκομειακών χώρων, εγκαταστάσεων και κλινών, για την αντιμετώπιση της παρούσης 

έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Διάθεση νοσοκομειακών χώρων, εγκαταστάσεων και κλινών 

1. Τη δέσμευση εγκαταστάσεων, χώρων και κλινών, για το χρονικό διάστημα έως τις 

31.12.2020 στις τριτοβάθμιες δομές υγείας του ΕΣΥ και σε στρατιωτικά νοσοκομεία 

αποκλειστικώς για νοσηλεία προσώπων που νοσούν από κορωνοϊό, ανάλογα τις ανάγκες 

που θα προκύψουν και την διαθεσιμότητα των νοσοκομείων.  

2. Με απόφαση των Διοικητών των ως άνω δομών καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς 

των ασθενών που δεν πάσχουν από κορωνοϊό από τις ανωτέρω κλινικές σε άλλους 

χώρους νοσηλείας σε άλλες δημόσιες δομές.  

3. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι κλίνες στις δημόσιες δομές για τη μεταφορά των 

ασθενών, δύναται να διατίθενται κλίνες νοσηλείας και κλίνες ΜΕΘ σε ιδιωτικά 

θεραπευτήρια-κλινικές, οι οποίες διαθέτουν σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους 

αντίστοιχα τμήματα για τη νοσηλευτική περίθαλψη των ασθενών, καθ’ υπέρβασιν του 
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αριθμού όσων διατίθενται στον ΕΟΠΥΥ δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας, 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ.  

4. Ομοίως με απόφαση των Διοικητών των δομών της παρ. 1 εξειδικεύονται τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την παραπομπή των ασθενών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια-

κλινικές.  

5. Οι διακομισθέντες ασθενείς σε ΜΕΘ ιδιωτικών θεραπευτηρίων κλινικών, σε 

περίπτωση συνέχισης της νοσηλείας σε απλό θάλαμο νοσηλείας, επαναμεταφέρονται 

στις δομές του ΕΣΥ, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία αποζημίωσης ιδιωτικών θεραπευτηρίων - κλινικών 

1. Σε περίπτωση αναγκαίας διακομιδής ασθενούς από δημόσιο νοσοκομείο σε θάλαμο 

νοσηλείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου-κλινικής, κατόπιν σχετικής συναίνεσης και 

αποδοχής του περιστατικού από την ιδιωτική κλινική, τότε η νοσηλεία αποζημιώνεται 

σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας του ασθενούς, είτε με ΚΕΝ είτε με ημερήσιο νοσήλιο 

και τα εξαιρούμενα αυτού, όπως περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ.  

2. Σε περίπτωση νοσηλείας σε ΜΕΘ ιδιωτικού θεραπευτηρίου-κλινικής, η τιμή 

ημερήσιας αποζημίωσης ΜΕΘ, για την εφαρμογή της παρούσας, αντιστοιχεί στο 

ημερήσιο νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (Β’ 4898/2018), 

πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, όπως προβλέπεται 

στην υπό στοιχεία Υ4α/οικ.105494 κοινή υπουργική απόφαση (Β’3096/2012). 

Εξαιρούμενα της τιμής ημερήσιας αποζημίωσης ΜΕΘ ορίζονται τα κάτωθι: α) Ιατρικές 

Πράξεις: - Θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (Αιμοκάθαρση, 

Αιμοδιήθηση, Αιμοδιαδιήθηση) β) Φάρμακα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

i.  Αντινεοπλασματικά φάρμακα (χημειοθεραπευτικά, ορμόνες, ανταγωνιστές ορμονών 

κ.ά.), καθώς και φάρμακα που έχουν ένδειξη ως επικουρικά της χημειοθεραπείας. 

ii. Παρεντερικά αντιπηκτικά. iii. Αυξητικοί αιμοποιητικοί παράγοντες (ερυθροποιητίνη, 

G-CSF κ.ά.). iv. Ινωδολυτικά και θρομβολυτικά φάρμακα. v. Ανθρώπινη φυσιολογική 

ανοσοσφαιρίνη για ενδοφλέβια χρήση (IVIG) και ανθρώπινη αντι-D ανοσοσφαιρίνη. vi. 

Συστηματικά δρώντες, ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, όπως μονοκλωνικά 

αντισώματα, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, ιντερφερόνες και άλλες κυτοκίνες. 

vii. Παρεντερικά κορτικοειδή. viii. Σκιαγραφικές ουσίες και ραδιοφάρμακα. 

ix. Υποκατάστατου επιφανειοδραστικού παράγοντα. x. Πλάσμα, υποκατάστατα και τα 

παράγωγα του πλάσματος. xi. Φάρμακα της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του 

ν. 3816/2010. xii. Παρεντερική διατροφή xiii. Πλάσμα, τα υποκατάστατα και τα 

παράγωγά του.  

3. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης λόγω της κλινικής 

κατάστασης του ασθενούς που είναι στη ΜΕΘ, τότε αυτή αποζημιώνεται με την τιμή του 

ΚΕΝ της κύριας νόσου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπολογιζόμενη με 

συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή του Κ.Ε.Ν. (Β’ 3096/2012) συν τα 

εξαιρούμενα της παρούσας.  

Ο υπολογισμός αυτός εφαρμόζεται και στην τιμή του ημερήσιου νοσηλείου, όπως αυτό 

ισχύει, όταν γίνεται χρήση αυτού στα Κ.Ε.Ν. και στις περιπτώσεις που η νοσηλεία 
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υπερβαίνει τη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας του Κ.Ε.Ν συν σε όλες τις περιπτώσεις τα 

εξαιρούμενα της παρούσας. Σε ειδικές επεμβάσεις όπου δεν υπάρχει αντιστοίχιση ΚΕΝ, 

τότε αποζημιώνεται ημερήσιο νοσήλειο με τα ανωτέρω εξαιρούμενα, τα ειδικά 

μοσχεύματα και ειδικά υλικά που είναι απαραίτητα για την διενέργεια μιας επέμβασης, 

καθώς και τα θεραπευτικά μέσα, εμφυτεύσιμα ή μη και προθέσεις. Δεν αποζημιώνονται 

υλικά μη κοστολογημένων ιατρικών πράξεων και υλικά μιας χρήσης, εφόσον υπάρχουν 

αντίστοιχα πολλαπλών χρήσεων, καθώς και υλικά μη κοστολογημένων ιατρικών 

πράξεων.  

4. Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές και συμμετοχές επί των 

νοσηλείων.  

5. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών από 

δημόσια νοσοκομεία σε τμήματα νοσηλείας ή και ΜΕΘ ιδιωτικών κλινικών ορίζεται το 

ΕΚΑΒ, κατόπιν σχετικής ημερήσιας ενημέρωσής του για τη διαθεσιμότητα των κλινών 

νοσηλείας και των κλινών ΜΕΘ, καθώς και για το είδος των υπό διακομιδή 

νοσηλευτικών περιστατικών.  

6. Η ανωτέρω διαδικασία αποζημίωσης των συμβεβλημένων ιδιωτικών θεραπευτηρίων-

κλινικών για τις κλίνες νοσηλείας και ΜΕΘ που θα διατεθούν στο ΕΚΑΒ, είναι καθ’ 

υπέρβασιν του αριθμού όσων διατίθενται στον ΕΟΠΥΥ δυνάμει σχετικών Μνημονίων 

Συνεργασίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ και οι σχετικές δαπάνες θα 

υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ διακριτά και θα καλυφθούν με έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ που ορίζεται ως φορέας υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 5 της 

ΠΝΠ. Κάθε λεπτομέρεια για τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των 

δαπανών ρυθμίζεται με απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ.  

7. Για τις ως άνω δαπάνες δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής 

(clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του 

ν. 4172/2013.  

 

Άρθρο 3 

Ειδικές ρυθμίσεις για αύξηση υφιστάμενων και διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ 

Κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων η αύξηση έως 40% της δυναμικότητας των 

κλινών ΜΕΘ ανά ιδιωτική κλινική, με το απαραίτητο ιατροτεχνολογικό μηχανολογικό 

εξοπλισμό και με το υφιστάμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είναι δυνατή με 

απλή γνωστοποίηση της ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια στην οποία 

υπάγονται και στην τεχνική υπηρεσία και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας 

Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας. Οι κλίνες 

αυτές θα διατίθενται αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το 

Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τη λήξη της κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες ΜΕΘ 

υποχρεούνται να υποστούν έλεγχο καταλληλότητας για να διατηρηθούν, άλλως θα 

καταργηθούν αυτοδικαίως.  

 

Άρθρο 4 
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Οι δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας καλύπτονται μέσω των πιστώσεων του 

ΑΛΕ 2910601058, Ειδ. Φ. 1023-711-0000000, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Υγείας, στην οποία εντάσσεται και η οικονομική ενίσχυση, που χορηγήθηκε στο 

Υπουργείο Υγείας με την υπ’ αρ. 2/10729/26.2.2020 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών.  

Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα έως την 31.12.2020. 

 

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

 

812. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 66484 της 12/12.10.2020 «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 τις 13.10.2020 

έως και τις 25.10.2020» (Β’ 4490)  

Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

68304/2020 «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 τις 26.10.2020 έως και τις 8.11.2020» (Β’ 4714), κατωτ. αριθ. 848 

από την έναρξη ισχύος της, και δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου μόνου αυτής. 

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

 

813. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 66489 της 

12/12.10.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, 

αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β’ 4491)  

Η παρούσα απ., 

-που είχε συμπληρωθεί με το τελευταίο εδ. της παρ. 3 του άρθρου μόνου της υ.α. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 68304/2020 «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 τις 26.10.2020 έως και τις 8.11.2020» (Β’ 4714), κατωτ.  
αριθ. 848, 

-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την απ.. 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, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4 αυτής και 

από την έναρξη ισχύος της). 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dJz7Dd7AbY_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQl13fSQ0knpNHUPCleBLg0tfawMpWlP02CjbV0j3saD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cv4wYCvyfZh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc8f8hThRE-cgt1XnhLY1IVXHGnerWCIq-MDeNMhKqfj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dJz7Dd7AbY8tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYhB689I2VzZy_Mvgap9rJDybrCkSBPDvFCUAmZVvB_Q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cv4wYCvyfZh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc8f8hThRE-cgt1XnhLY1IVXHGnerWCIq-MDeNMhKqfj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cv4wYCvyfZgliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXtHVWlkWw7kMZOFpGCv0pS95AdVJkz2fmZSXrqZnAti
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----------.---------- 

 

814. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64704 της 12/12.10.2020 «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’ 4494)  

Η παρούσα απ, 

-που είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από τις παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του 

άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών 

και Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 66294 της 16/17.10.2020 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64704/ 12.10.2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης “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’ 4494)» (Β’ 

4588), 

-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68302/2020 «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’ 4711), κατωτ. αριθ. 847, από την 

έναρξη ισχύος της, και δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου μόνου αυτής. 

 

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

 

815. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64854 της 12/12.10.2020 

«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 13.10.2020 έως και 25.10.2020» (Β’ 4498)  

 

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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dJz7Dd7AbY9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTFrcSXVK_ABwvXwjbaxwU_j4_YE5bTo13l-lQPkJbaJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I6km-pXQuJvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQme-R1fIUc6_9V-beelZVVdowl6HlCGuaL8BQQp_ojS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I6km-pXQuJvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQme-R1fIUc6_9V-beelZVVdowl6HlCGuaL8BQQp_ojS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cv4wYCvyfZgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteC2dLrwge7UrJt1utdJn980bOx2yh8ecRqOmLOdfmvr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dJz7Dd7AbY_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZTG8ufH-Kcaph1w4PjCDHY1pUQpJ-gcgHO0mM6v7XYz
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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» (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 

Σώματος 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.64450/11.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 
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Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484) και 

ιδίως το σημείο 7 της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει.  

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 12.10.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

5. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.64853/12.10.2020 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 13.10.2020 έως και τις 

25.10.2020, 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.), καθώς και πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο οργανωμένων μετακινήσεων, 

που διενεργούνται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεταξύ δομών 

υποδοχής και φιλοξενίας εποπτείας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.  

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 Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, 

τον Δήμο Αθηναίων και την Περιφέρεια Αττικής, προς υλοποίηση των σχετικών 

προβλέψεών της.  

 

Άρθρο δεύτερο 

Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484) και 

ιδίως το σημείο 7 της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από 

την εφαρμογή της παρούσας. 

 

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

 

816. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64856 της 12/12.10.2020 

«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 13.10.2020 έως 

και 25.10.2020» (Β’ 4499) 

 

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, 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),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dJz7Dd7AbY9p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfBJbBYBJ6ougfDbqvXs1CvxXvzzRHHkOHWq3Bx2gyfR
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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 

Σώματος 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.64450/11.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484) και 

ιδίως το σημείο 7 της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει.  

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 12.10.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  
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5. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.64855/12.10.2020 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 13.10.2020 έως και τις 

25.10.2020, 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.), καθώς και πολιτών τρίτων χωρών 

στο πλαίσιο οργανωμένων μετακινήσεων, που διενεργούνται από την Υπηρεσία 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεταξύ δομών υποδοχής και φιλοξενίας εποπτείας του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.  

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 ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484) και 

ιδίως το σημείο 7 της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από 

την εφαρμογή της παρούσας. 
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----------.----------- 

 

817. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64862 της 12/12.10.2020 

«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού 

COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου του Δήμου Ανατολικής 

Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για 

το χρονικό διάστημα από 13-10-2020 έως και 25-10-2020» (Β’ 4500)  

 

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, 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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z5gR3BpP7OHNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfWjiBE6bFSjqnVCapx46ETC_q5DyOEeNBOjFQC8z486
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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.64450/11-10-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484) και 

ιδίως το σημείο 7 της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει.  

3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω εμφάνισης 

κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου 

του Δήμου Ανατολικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να προληφθεί η διασπορά κρουσμάτων κορωνοϊού 

COVID-19 στο εν λόγω Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης αλλά και στην ευρύτερη 

περιοχή.  

4. Την από 12-10-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.64861/12-10-2020 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 13-10-2020 έως και τις 25-10-

2020, των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

(Κ.Υ.Τ.) Σάμου του Δήμου Ανατολικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει 

η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της. Κατά 
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το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στο ως άνω Κ.Υ.Τ. 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 

πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο οργανωμένων μετακινήσεων, που διενεργούνται από 

την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεταξύ δομών υποδοχής και φιλοξενίας 

εποπτείας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.  

2. Η Διοίκηση του ανωτέρω Κ.Υ.Τ. 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.  

«4Α. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις του Περιφερειακού 

Γραφείου Ασύλου (Π.Γ.Α.) Σάμου, 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 συμβούλων αυτών, των μεταφραστών και όποιου άλλου προσώπου 

υφίσταται απόλυτη ανάγκη να προσέρχεται στις εγκαταστάσεις αυτού, κατά το χρονικό 

διάστημα της παρ. 1». 

Η παρ. 4Α προστέθηκε με το άρθρο μόνο της  απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη 

– Υγείας – Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 65552 της 

14/14.10.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64862/ 12.10.2020 

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 Σάμου του Δήμου 

Ανατολικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 13.10.2020 έως και 25.10.2020” (Β’ 4500)» 

(Β’ 4534).  

5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου, τον Δήμο 

Ανατολικής Σάμου και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προς υλοποίηση των σχετικών 

προβλέψεών της.  

 

Άρθρο δεύτερο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YRGQ4-teCL5_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfMFBmGOqF2bWub22sGT1KFaF8FDjR9lQ7tjpMM4wBXi
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Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11-10-2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484) και 

ιδίως το σημείο 7 της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από 

την εφαρμογή της παρούσας. 

 

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

 

818. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Β1.α/οικ. 

64615 της 12/13.10.2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για πρόσληψη και κάλυψη 

μισθοδοσίας επικουρικού προσωπικού στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β’ 4503)  

 

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 17 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

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), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 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, Θ. Σκυλακάκη» (Β’ 3299).  

10. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ.55820/10.09.2020 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 

του άρθρου 24 του ν.  4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία από τις 

διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 

ύψους είκοσι εκατομμυρίων 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.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z5gR3BpP7OG4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTAdRaKK3pyThokh6p2MVgHdGVkLVR7t3XRVs3t2UWAe
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11. Το από 08.09.2020 Υ.Σ. της Δ/νσης Οικ. Εποπτείας Φ.Γ.Κ. με το οποίο μας 

διαβιβάσθηκε ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της 125ης Συνεδρίασης του Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (Κε.Σ.Υ.Πε.) το οποίο αποφάσισε, μεταξύ 

άλλων, την αποστολή αιτήματος επιχορήγησης για την χρηματοδότηση πρόσληψης 

επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, στο σύνολο της 

επικράτειας.  

12. Την αναγκαιότητα για την κάλυψη επειγουσών αναγκών πρόσληψης και 

μισθοδοσίας ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού βοηθητικού και πάσης φύσεως 

προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και 

διάδοση του κορωνοϊού, αποφασίζουμε:  

 

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για 

την πρόσληψη και την κάλυψη μισθοδοσίας επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού 

βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τις μονάδες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τους εποπτευόμενους φορείς και την κεντρική υπηρεσία 

του Υπουργείου Υγείας, με το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000,00€) 

από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν.  4682/2020 (Α΄  76) και στο άρθρο 17 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους 

επιμέρους φορείς υλοποίησης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του 

οικείου Υπουργού, κατά την διαδικασία του άρθρου πέμπτου της 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76). 

 

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

 

819. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

138389/Ζ1 της 12/13.10.2020 «Καθορισμός της εκλογικής διαδικασίας για την 

ανάδειξη του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών για το χρονικό διάστημα 

που υφίσταται κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού SARS- COV-2» (Β’ 4505)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).  

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 120 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του 

Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z5gR3BpP7OEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbIpokmWAM0qzpA5OhqxGE574MA4bHAPGKURJ_CFSi_w
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3. Τις διατάξεις του ν. 4398/1929 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως της από 18 

Μαρτίου 1926 συντακτικής αποφάσεως περί οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών» 

(Α’ 308).  

4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α’ 31).  

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

7. 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).  

8. Την από 29.9.2020 εισήγηση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, σχετικά με τον 

καθορισμό των διαδικαστικών ζητημάτων εκλογής του Γενικού Γραμματέα της 

Ακαδημίας Αθηνών.  

9. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 και δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του ν. 4692/2020.  

10. Το γεγονός ότι η θητεία του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών λήγει την 

31η Οκτωβρίου 2020 και υπάρχει ανάγκη ρύθμισης διαδικαστικών ζητημάτων για τη 

σύγκληση της Ολομέλειας της Ακαδημίας και τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Ακαδημίας 

Αθηνών.  

11. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/509/137130/Β1 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:  

 

Τον καθορισμό της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Γενικού Γραμματέα 

της Ακαδημίας Αθηνών με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η γνησιότητα και η 

μυστικότητα της ψήφου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4398/1929 (Α’ 308) και 

του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας, στο μέτρο που δεν είναι εφικτή η τήρηση 

αυτών, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω του κινδύνου 

διασποράς κορωνοϊού SARS-COV-2.  

 

Άρθρο 1 

 

Διαδικασία εκλογής 
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Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών εκλέγεται με άμεση και μυστική 

ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται με μεικτό σύστημα, και συγκεκριμένα είτε με 

αυτοπρόσωπη παρουσία και ψηφοφορία του κάθε μέλους, είτε με επιστολική ψήφο, η 

διαδικασία της οποίας ορίζεται στην παρούσα.  

 

Άρθρο 2 

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία 

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Γενικού 

Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών έχουν τα εντός και εκτός Αττικής τακτικά μέλη της 

Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4398/1929 (Α’ 308) και τον 

Εσωτερικό Κανονισμό της Ακαδημίας.  

 

Άρθρο 3 

Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διεξαγωγή της εκλογής 

1. «Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4398/1929 και τον Εσωτερικό 

Κανονισμό της Ακαδημίας, πλην όμως ως αρμόδιο όργανο για τη διαδικασία ανακήρυξης 

των υποψηφίων για το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα ορίζεται το Προεδρείο της 

Ακαδημίας Αθηνών, λόγω των έκτακτων αναγκών που έχουν διαμορφωθεί από τον 

κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2. Το Προεδρείο δύναται να διενεργεί 

κάθε προπαρασκευαστική ή διαδικαστική ενέργεια που κρίνεται αναγκαία για την 

υλοποίηση της εκλογικής διαδικασίας του Γενικού Γραμματέα, την εφαρμογή της 

παρούσας απόφασης, του ν. 4398/1929 και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας. 

Το Προεδρείο καθορίζει την ημέρα και ώρα κατά την οποία θα λάβει χώρα η εκλογική 

διαδικασία για την ανάδειξη του Γενικού Γραμματέα, και γνωστοποιεί αυτή με κάθε 

πρόσφορο μέσο προς τους εκλογείς και μεριμνά για την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης 

στον επίσημο ιστότοπο της Ακαδημίας». 

Η παρ. 1 τροποποιήθηκε ως άνω από την απ. Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Αριθμ. 143869/Ζ1 της 21/22.10.2020 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία 138389/Ζ1/ 13-10-2020 απόφασης αναφορικά με τον καθορισμό της 

εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών 

για το χρονικό διάστημα που υφίσταται κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού SARS-COV-

2» (Β΄ 4679). 

2. Η Ακαδημία Αθηνών αποστέλλει μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς το εκλογικό υλικό 

προς όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία σύμφωνα 

με το άρθρο 2. Ειδικότερα, η Ακαδημία Αθηνών αποστέλλει προς κάθε εκλογέα έναν 

σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αποστολέας είναι η Ακαδημία Αθηνών και παραλήπτης 

ο εκλογέας ονομαστικά, με τη διεύθυνση και τα τηλέφωνά του, όπως αυτά έχουν 

καταγραφεί στην τελευταία Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών ή τυχόν έχουν 

επικαιροποιηθεί με δήλωση του εκλογέα προς την αρμόδια υπηρεσία της Ακαδημίας. Ο 

σφραγισμένος φάκελος παραδίδεται αυτοπροσώπως στον εκλογέα και περιέχει τα 

ακόλουθα: α) φάκελο αποστολής, με στοιχεία αποστολέα το ονοματεπώνυμο του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8efgz5iwAuHpp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtStsltRSN4DP7_7QhGFgNecw-l4Wt7u-_U43-jQ1Yt0a
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εκλογέα και τα ανά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία για την παράδοσή του προς την 

Ακαδημία Αθηνών, β) λευκό φάκελο εκλογής μικρότερου μεγέθους, στον οποίο θα 

εισαχθεί το προς αποστολή ψηφοδέλτιο και ο οποίος φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα της 

Ακαδημίας και μονογραφή του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, γ) ψηφοδέλτιο με 

τους υποψηφίους για τη θέση του Γενικού Γραμματέα και δ) λευκό ψηφοδέλτιο.  

3. Τα ψηφοδέλτια καθώς και οι φάκελοι εκλογής πρέπει να είναι ακριβώς όμοια για 

όλους τους εκλογείς, είτε ψηφίζουν με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε με επιστολική ψήφο. 

Τα ψηφοδέλτια αποτελούνται από λευκό χαρτί που φέρουν όλα τις ίδιες διαστάσεις. Η 

εκτύπωση των έντυπων ψηφοδελτίων πρέπει να είναι σε μαύρη απόχρωση και περιέχει 

τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Γραμματέα σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4398/1929 και του Εσωτερικού 

Κανονισμού της Ακαδημίας. Αντίστοιχα τα λευκά ψηφοδέλτια έχουν ακριβώς τις ίδιες 

διαστάσεις με αυτά των εντύπων ψηφοδελτίων, ενώ όλοι οι φάκελοι εκλογής έχουν 

ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις μεταξύ τους.  

4. Η εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία επιλέγεται για την αποστολή των φακέλων προς 

τους εκλογείς, καθώς και τη συλλογή των φακέλων αποστολής από τους εκλογείς προς 

την Ακαδημία Αθηνών, πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο τηρούμενο Μητρώο 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων.  

 

Άρθρο 4 

Διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας 

1. Κάθε εκλογέας αφού παραλάβει τον φάκελο με το εκλογικό υλικό, επιλέγει το 

ψηφοδέλτιο που επιθυμεί (έντυπο ή λευκό ψηφοδέλτιο), θέτει σταυρό προτίμησης με 

στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, αριστερά του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου της 

προτιμήσεώς του, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο εντός του λευκού φακέλου εκλογής και 

κλείνει τον φάκελο. Εν συνεχεία ο εκλογέας τοποθετεί τον φάκελο εκλογής μέσα στον 

φάκελο αποστολής, που έχει αποσταλεί από την Ακαδημία Αθηνών. Ο εκλογέας 

αποστέλλει τον φάκελο με την επιστολική του ψήφο μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς προς 

την εταιρεία ταχυμεταφοράς που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη συλλογή και την 

παράδοσή τους στην Ακαδημία Αθηνών.  

2. Όλοι οι φάκελοι αποστολής των εκλογέων παραλαμβάνονται με ευθύνη της εταιρείας 

ταχυμεταφοράς της παρ. 4 του άρθρου 3, αποθηκεύονται και παραδίδονται συνολικά την 

ίδια ημέρα και ώρα στο Προεδρείο της Ακαδημίας Αθηνών, κατά την οποία έχει οριστεί 

η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Γενικού Γραμματέα.  

3. Κατά την ημέρα της εκλογής, δεν πραγματοποιείται συζήτηση προ της εκλογής ή 

άλλες προκαταρκτικές πράξεις, στις οποίες μετέχουν Ακαδημαϊκοί.  

4. Για τη διαπίστωση της απαρτίας απαιτείται το σύνολο των δια επιστολικής ψήφου 

και αυτοπροσώπως εκλογέων να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των δύο τρίτων (2/3) του 

συνόλου των ενεργών τακτικών μελών της Ακαδημίας. Η απαρτία διαπιστώνεται με 

καταμέτρηση των φακέλων αποστολής των εκλογέων και των παρευρισκομένων 

τακτικών μελών. Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, με επιμέλεια του Προεδρείου, 

ανοίγονται οι φάκελοι αποστολής, στους οποίους εμπεριέχονται οι φάκελοι εκλογής με 
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τις επιστολικές ψήφους, οι οποίοι τοποθετούνται κλειστοί εντός κάλπης, στην οποία εν 

συνεχεία ρίπτονται οι φάκελοι εκλογής των αυτοπροσώπως ψηφισάντων. Κατά τη 

διαδικασία ανοίγματος των φακέλων αποστολής, καταγράφονται τα στοιχεία των 

ψηφισάντων διά επιστολικής ψήφου στο Πρωτόκολλο ψηφισάντων και εν συνεχεία 

καταγράφονται τα ονόματα των αυτοπροσώπως ψηφισάντων. Η ψηφοφορία των 

αυτοπροσώπως εκλογέων, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4398/1929 

(Α’ 308) και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ακαδημίας κατά την ίδια ημέρα και ώρα, 

μετά την ολοκλήρωση της ρίψης των φακέλων εκλογής με επιστολική ψήφο στην κάλπη.  

5. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, το Προεδρείο καταμετρά τους 

φακέλους που βρίσκονται στην κάλπη, ανοίγει έκαστο φάκελο εκλογής, μονογράφει κάθε 

ψηφοδέλτιο, καταμετρά τις ψήφους ανά υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό 

εκλογής.  

6. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής και την ανάδειξη του Γενικού 

Γραμματέα απαιτείται η συγκέντρωση του αριθμού των ψήφων που προβλέπονται στον 

ν. 4398/1929 (Α’ 308) και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ακαδημίας.  

7. Σε περίπτωση κατά την οποία κανένας υποψήφιος, δεν λάβει τον απαιτούμενο αριθμό 

ψήφων για την εκλογή του, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται το συντομότερο 

δυνατό κατά την ημέρα και ώρα που θα οριστεί από το Προεδρείο, λαμβάνοντας υπόψη 

τις ανάγκες που απαιτούνται για την τήρηση των προπαρασκευαστικών ενεργειών κατά 

το άρθρο 3 κατά την επαναληπτική εκλογική διαδικασία.  

8. Κατά τα λοιπά ως προς τη διαδικασία της εκλογικής διαδικασίας εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4398/1929 (Α’ 308) και του Εσωτερικού 

Κανονισμού της Ακαδημίας.  

 

Άρθρο 5 

Μέτρα προστασίας κατά τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας 

Κατά την ημέρα διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Γενικού 

Γραμματέα της Ακαδημίας ή την τυχόν ημερομηνία επανάληψης της εκλογικής 

διαδικασίας, όλα τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας, τα οποία θα παρευρίσκονται 

αυτοπροσώπως στον χώρο διενέργειας εκλογής, καθώς και τυχόν άλλα παρευρισκόμενα 

φυσικά πρόσωπα, υποχρεούνται να φέρουν και να φορούν προστατευτική μη ιατρική 

μάσκα καθ’ όλη τη διαδικασία της εκλογής και να τηρούν μεταξύ τους ελάχιστη 

απόσταση του ενός και μισού (1,5) μέτρου, προς αποφυγή του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού.  

 

Άρθρο 6 

Ισχύς της απόφασης 

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και αφορά αποκλειστικά στη διαδικασία εκλογής του Γενικού Γραμματέα 

της Ακαδημίας Αθηνών για όσο χρόνο υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, η 

έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. 
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----------.----------- 

 

820. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 

ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9465/Α321 της 8/14.10.2020 «Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των 

ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 

σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 

4527) 

 

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:  

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 τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων 

ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 

«Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).  

4. Των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 και ισχύουν.  

5. 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.  

6. Του άρθρου 5 του ν. 4576/2018 (Α’ 196).  

7. Του άρθρου 25 του ν. 4579/2018 (Α’ 201).  

8. Του άρθρου 18 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις 

πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» 

(Α’ 138) η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4576/2018 (Α’ 196), όπως αυτό τροποποιήθηκε με 

την παρ. 2β του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α’ 141).  

9. Του άρθρου 78 του ν. 4607/2019 «Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα 

Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Me0aJK1aIZ33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU5hqzJugSZOm3U5HJnqnDm_uLTy8JNh7lpI-aaVX3H4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Me0aJK1aIZ33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU5hqzJugSZOm3U5HJnqnDm_uLTy8JNh7lpI-aaVX3H4
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6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες 

διατάξεις.» (Α’ 65).  

10. 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 στις υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-

ΚΕ/8706/Α325/3.8.2018 (Β’ 3255) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

11. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 

(Α’ 151) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).  

12. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία 

Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 

και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

13. Της υπό στοιχεία 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).  

14. Της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθν. 

Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου 

«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β’ 420).  

15. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Ε.Ε. L 352 της 24ης/12/2013, 

σελ. 1).  

16. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1408/2013 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 («de minimis») στον γεωργικό 

τομέα (E.E.L 352 της 24ης.12.2013, σελ. 9).  

17. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας (Ε.Ε.L 190 της 28ης.6.2014, σελ. 45).  

18. 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 των 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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19. Της υπό στοιχεία οικ.617/ΓΔζ1/24.07.2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών για τη σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών (Β’ 3019).  

20. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8706/Α325/3.8.2018 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και 

Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την 

αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 

σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 3255), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

21. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8041/Α321/24.07.2019 απόφασης του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη 

χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που 

επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της 

Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 3149).  

22. Του άρθρου 2γ του ν. 4626/2019 «Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. “Λήψη 

μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 

23ης Ιουλίου 2018” (Α’ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας “Μάτι 

Ξανά” και άλλες διατάξεις». (Α’ 141).  

23. Του άρθρου 137 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).  

Β. Έχοντας υπόψη:  

Το υπ’ αρ. οικ.57181/6296/24.9.2020 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών 

Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 9465/25.9.2020).  

Και επειδή  

- Η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, από τους ιδιοκτήτες κτιρίων, που 

επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της 

Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία είχε παραταθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 2γ του ν. 4626/2019, έληξε στις 10.08.2020.  

- Σύμφωνα με το άρθρο 137 του του ν. 4714/2020 δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό 

Υποδομών και Μεταφορών να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 

23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου  

- Εκκρεμεί η νομοθετική ρύθμιση θεμάτων για τον προσδιορισμό περιοχών που 

υπάγονται στην δασική νομοθεσία, το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, κ.λπ.  
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- Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπολείπεται του πλήθους των 

βλαβέντων κτηρίων,  

- Προκλήθηκαν καθυστερήσεις στη διαδικασία αποκατάστασης των πληγεισών 

περιοχών, λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του 

κορωνοϊού, αποφασίζουμε:  

 

Ορίζεται προθεσμία, ενός (1) έτους (αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), για υποβολή αιτήσεων για έκδοση άδειας επισκευής 

και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού 

Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, από τις 

πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενες με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης 

στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών 

χορήγησής της. 

 

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

 

821. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

105518/08-10-2020 της 8/14.10.2020 «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης 

πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020”» (Β’ 

4530)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 

άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 

133).  

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες 

διατάξεις», (Α΄ 265) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.  

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 

192).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YRGQ4-teCL7NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte2RQXbp58VIxNC7pC8fXfpRWSaKcQT-zXdv-QQsXs3h
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YRGQ4-teCL7NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte2RQXbp58VIxNC7pC8fXfpRWSaKcQT-zXdv-QQsXs3h
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5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 119).  

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, 

αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών» (Α΄ 121).  

7. Την υπ΄ αρ. 85847/11.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).  

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046 (Β΄ 2473) υπουργική απόφαση για την 

αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 15 και το άρθρο 42 του ν. 4314/2014, και ιδίως το άρθρο 3 αυτής.  

9. Την υπό στοιχεία C(2014)10166/18.12.2014 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, περί έγκρισης του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

10. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος, όπως 

εγκρίθηκαν με την υπό στοιχεία C(2020)4742/09-07-2020 εκτελεστική απόφαση της ΕΕ 

των ΕΚ.  

11. Την υπ’ αρ. 80668/29-07-2020 υπουργική απόφαση τεχνικής προσαρμογής των 

ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», «Θεσσαλία», «Ήπειρος», 

«Δυτική Ελλάδα», «Δυτική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα», «Πελοπόννησος», «Ιόνια 

Νησιά», «Βόρειο Αιγαίο», «Κρήτη», «Αττική», «Νότιο Αιγαίο», «Τεχνική Βοήθεια».  

12. Το υπ’ αρ. 3043/28-09-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και 

το υπ’ αρ. 3089/01-10-2020 πρόσθετο έγγραφο τεκμηρίωσης, περί αίτησης έγκρισης 

υπερδέσμευσης στον άξονα προτεραιότητας 1 του ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020.  

13. Το υπ’ αρ. 104084/05-10-20 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ, προς τον Γενικό Γραμματέα 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.  

14. Την υπ’ αρ. 104303/06-10-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα 

«Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για 

το ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020».  

15. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών 

συνεπειών του ιού Covid-19, καθώς και την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ 

Πελοπόννησος 2014-2020.  

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020», ως ακολούθως:  



94 
 

 

Άξονας Τίτλος Άξονα 

ΑΝΩΤΑΤΟ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 

ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της 

Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση 

στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή 

την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής 

προστιθέμενης αξίας 

 

 

476,67 % 

2Β 
Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού 
200,00 % 

3 
Προστασία του περιβάλλοντος - μετάβαση σε 

μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον 
270,00 % 

4 

Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση 

υποδομών για την οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη 

240,00 % 

5 

Τεχνική Συνδρομή / Βοήθεια για την 

αποτελεσματική εφαρμογή του 

Προγράμματος (ΕΤΠΑ) 

140,00 % 

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 

222,15% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος.  

Η διαχειριστική αρχή του προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες 

ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί 

επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.  

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της. 

 

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

 

822. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 65549 της 14/14.10.2020 

«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού 

COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου – “ΒΙΑΛ” του Δήμου Χίου 

της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το χρονικό 

διάστημα από 14-10-2020 έως και 21-10-2020» (Β’ 4533)  

Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Υγείας - 

Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67334 της 21/21.10.2020 

«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.65549/14.10.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YRGQ4-teCL64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTURkU8MkkK6b7HAbQ_G4Ad8xCBQHaGMiYC-3fQ4Xh4r


95 
 

Ασύλου “Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του 

κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου – ‘ΒΙΑΛ’ του 

Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για 

το χρονικό διάστημα από 14.10.2020 έως και 21.10.2020” (Β’ 4533), έως και τις 

4.11.2020» (Β’ 4653) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.65549/14.10.2020 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 Χίου - «ΒΙΑΛ» του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 14.10.2020 έως και 

21.10.2020» (Β’ 4533), παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 4.11.2020». 

Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - 

Υγείας - Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 70466 της 4/4.11.2020 

«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 65549/14.10.2020 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 Χίου – ‘ΒΙΑΛ’ του 

Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για 

το χρονικό διάστημα από 14.10.2020 έως και 21.10.2020” (Β’ 4533), έως και τις 

11.11.2020» (Β’ 4842) ορίστηκε ότι :» Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.65549/ 

14.10.2020 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 

Χίου - «ΒΙΑΛ» του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 14.10.2020 έως και 21.10.2020.» 

(Β’ 4533), όπως παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67334/21.10.2020 

(Β’ 4653) κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών έως και τις 4.11.2020, παρατείνεται 

από τη λήξη της έως και τις 11.11.2020». 

 

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 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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8o-4f-K9VJ0O4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXfu3vPhkr9LsWd0-sdnSZuyPzUMjWgfn7voQjq5GO6b
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8lKEBl0GuRJDnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfk6ZwNYrdKVnN3ulvqWPMXMGklTgud6g12d5tMW-4T_
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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.64450/11.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484) και 

ιδίως το σημείο 7 της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει.  

3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω εμφάνισης 

κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου 

- «ΒΙΑΛ» του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου 
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Αιγαίου, προκειμένου να προληφθεί η διασπορά κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στο 

εν λόγω Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.  

4. Την από 14.10.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.65546/14.10.2020 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 14.10.2020 έως και τις 

21.10.2020, των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στο Κέντρο Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Χίου - «ΒΙΑΛ» του Δήμου Χίου 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 στο ως άνω Κ.Υ.Τ. 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 πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο οργανωμένων μετακινήσεων, που 

διενεργούνται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεταξύ δομών υποδοχής 

και φιλοξενίας εποπτείας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.  

2. Η Διοίκηση του ανωτέρω Κ.Υ.Τ. 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. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις του Περιφερειακού 

Γραφείου Ασύλου (Π.Γ.Α.) Χίου, 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.  
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6. 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.64450/11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484) και 

ιδίως το σημείο 7 της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από 

την εφαρμογή της παρούσας. 

 

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

 

823. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 

543865(2613) της 5/15.102020 «Καθιέρωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση 

απογευματινή εργασία και κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες με αμοιβή, για πέντε (5) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας» (Β΄ 4552) 

 

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

 

824. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

65912 της 15/15.10.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής 

λειτουργίας των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από 16.10.2020 έως και 29.10.2020» (Β’ 4568) 
(Καταργήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 12 της απ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/2020 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4709), 

κατωτ. αριθ. 846). 

Με το άρθρο 21 του ν. 4786/2021 (Α΄ 43), κατωτ. αριθ. 1198, ορίστηκε ότι: «Σε 

περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και 

οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος των υπό 

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 65912/15.10.2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ. 67845/22.10.2020 κοινών 

αποφάσεων των υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης (Β΄ 4568, Β΄ 4682) και των υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2.11.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2.11.2020 κοινών 

αποφάσεων των Yπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 

του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και 

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 4829, Β΄ 4831), με τις 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8vSJ4gRiqa7fnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUMUAN4Q5YOJs5gpz8M49t_Ruuf9cb_wQ8wvzWy9GuFq
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Qhfx31vVvCHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcxz23GPDE0UGyv6yoKt9Cf3XouE9ZdLR6Ne8__Vmuhp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rNp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteath_7AImuNtyy0VcbmlbHiyvxRd7fBrywH9HJuVJT5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKXtn9_IDe7pe3TBpv_1-g4s-U1xmtbt5SwTglYy2kxw
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οποίες ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων, ορίζεται αυτεπαγγέλτως με πράξη 

του Προϊσταμένου του δικαστηρίου ή του προέδρου του τμήματος, ημέρα και ώρα 

συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της 

υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, 

γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. 

Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα 

δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας 

του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο, ο γραμματέας του 

δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει 

τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα γνωστοποιείται η νέα 

δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών 

δικαστηρίων «solon.gov.gr» για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο 

εν λόγω σύστημα.» 

 

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

 

825. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Α. 1228 της 14/16.10.2020 «Ρύθμιση 

ειδικών θεμάτων με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των 

διατάξεων σχετικά με τη μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων 

που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4582)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 

83), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),  

2. το άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 4 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του 

ν. 4722/2020 (Α’ 177),  

3. την παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4684/2020 (Α’ 86), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4690/2020 

(Α’ 104),  

4. τις υποπαρ. 4α και 4β του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I6km-pXQuJvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWuzZPbnBk0IPLP6bISbz6ZRxLoXSVjUiznPokJFLJr4
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COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 

4690/2020 (Α’ 104) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4722/2020 

(Α’ 177),  

5. την παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 

83), η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4722/2020 (Α’ 177),  

6. την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), όπως προστέθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4683/ 2020 (Α’ 83),  

7. την από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/ 2020 (Α’ 76),  

8. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 

133),  

9. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),  

10. 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) και τον ν. 3469/2006 

«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),  

11. τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),  

12. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),  

13. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),  

14. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),  

15. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),  

16. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),  

17. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),  
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18. την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051),  

19. την υπό στοιχεία Y44/05.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 

3299),  

20. 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. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ’ αρ. 5294/ 

17-01-2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),  

21. την επιτακτική ανάγκη στήριξης επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, των 

οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής 

για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή έχουν πληγεί 

δραστικά από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, των εργαζομένων αυτών, καθώς 

και των ναυτικών των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή,  

22. την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου δεύτερου της 

από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 68),  

23. την από 28.9.2020 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων,  

24. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

«Άρθρο 1 

Δικαιούχοι μερικής ή πλήρους απαλλαγής από την καταβολή μισθώματος για 

επαγγελματικές μισθώσεις 

1. Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, για τις 

οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό 

COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο άρθρο 

της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4690/2020 

(Α’ 104) και το άρθρο 15 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).  

Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν 

πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων 
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που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και 

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 55), απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων περί μισθώσεων.  

Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων οι οποίες έχουν 

πληγεί οικονομικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων 

που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο 

και Σεπτέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.  

Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων οι οποίες έχουν 

πληγεί οικονομικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων 

που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), δύνανται να απαλλαγούν από την 

υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, μετά από συμφωνία με τον εκμισθωτή, εντός των 

συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 595 του Αστικού 

Κώδικα.  

Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες 

εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάχθηκε για 

τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 σε επιδημιολογικό 

επίπεδο «πολύ υψηλό», σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.64450/11.10.2020 

κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4484) και για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα 

μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή 

κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID- 19 ή οι οποίες 

πλήττονται οικονομικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των 

αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου της από 

20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.  

Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες 

εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάσσεται σε 

επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου, ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία 

έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή κανονιστικής 

πράξης και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που 

σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά από την 

επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ 

εξουσιοδότηση της παρ. 8α του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 

40% του συνολικού μισθώματος αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020 και 

εφεξής, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.  
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Οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, για τις οποίες 

έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό 

COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-

19 και ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων πέραν των αναφερόμενων στις 

αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α του άρθρου δεύτερου της από 

20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), δυνάμει των αποφάσεων που 

εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 10 του ίδιου άρθρου και Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021, κατά παρέκκλιση 

των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.  

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), νοούνται ως επαγγελματικές και οι μισθώσεις προς 

εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν 

εντός:  

α) χώρων, που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε δημόσιες υπηρεσίες Υπουργείων ή 

υπεκμισθώνονται από αυτές, καθώς και εντός κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του ίδιου ως άνω άρθρου και Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου,  

β) δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, τα οποία 

ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε νομικά 

πρόσωπα αυτών, καθώς και εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των ΟΤΑ 

και των ν.π.δ.δ. αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 

4735/2020 (Α’ 197).  

3. Το παρόν εφαρμόζεται και για την περίπτωση:  

α) επιχειρήσεων (καταστηματαρχών) που έχουν συνάψει σύμβαση για χρήση ενός 

συμφωνηθέντος χώρου (καταστήματος) εντός εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), 

εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών,  

β) φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που καταβάλλουν αντάλλαγμα 

για τη μίσθωση/ παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου,  

γ) επαγγελματικών μισθώσεων στις οποίες μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.Π.Ι.Δ.),  

δ) επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία 

χρησιμοποιούνται εντελώς απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι άλλων ακινήτων, στους οποίους 

ασκούνται οι δραστηριότητες της επιχείρησης των παρ. 1, 2 και 3, κατά περίπτωση. Οι 

χώροι στάθμευσης οχημάτων της επιχείρησης για την στάθμευση οχημάτων των στελεχών 

θεωρούνται εντελώς απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι, όταν αυτοί βρίσκονται σε 

περίκλειστο χώρο, ήτοι κλειστό από κάθε πλευρά, από κάθε κατεύθυνση και εφ’ όσον ο 

χώρος αυτός αναγράφεται στη δήλωση Ε9 ως βοηθητικός χώρος.  

4. Τα οριζόμενα στην παρούσα ισχύουν και για την περίπτωση της παραχώρησης από 

μέρους του μισθωτή σε άλλον της χρήσης του μισθίου με αντάλλαγμα, και ιδίως στην 

υπεκμίσθωση, προς εγκατάσταση επιχείρησης των παρ. 1, 2 και 3, κατά περίπτωση. Στην 

περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου δικαιούχος μερικής ή πλήρους απαλλαγής δύναται 
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να είναι μόνο ο τρίτος στον οποίο παραχωρείται η χρήση του μισθίου (υπομισθωτής) και 

στον οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας και όχι ο μισθωτής, με την 

επιφύλαξη της περίπτωσης όπου δικαιούχος μερικής ή πλήρους απαλλαγής από την 

καταβολή μισθώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, είναι αυτοτελώς και ο 

μισθωτής για την επαγγελματική του εγκατάσταση. Η μερική ή μη καταβολή του 

μισθώματος στον μισθωτή/υπεκμισθωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, δεν 

επιδρά στην κύρια μισθωτική σχέση.  

5. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για επαγγελματικές μισθώσεις προς εγκατάσταση 

επιχείρησης, η οποία εδρεύει στην Ελληνική Επικράτεια.  

 

Άρθρο 2 

Δικαιούχοι μερικής απαλλαγής από την καταβολή μισθώματος για μισθώσεις κύριας 

κατοικίας 

1. Οι μισθωτές μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή 

σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση της παρ. 1 

του άρθρου 1 της παρούσας, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας 

λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες 

Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο 2020, καθώς και για Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021, κατά 

περίπτωση. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο εργαζόμενος, 

ανεξαρτήτως εάν έχει συμβληθεί ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου 

συμβίωσης ως μισθωτής, να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον 

χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που 

σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.  

2. Οι μισθωτές μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή 

σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση της παρ. 1 

του άρθρου 1 της παρούσας, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας 

λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δύνανται να 

απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, μετά από συμφωνία με τον 

εκμισθωτή, εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το 

άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται 

ο εργαζόμενος, ανεξαρτήτως εάν έχει συμβληθεί ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή το έτερο μέρος 

συμφώνου συμβίωσης ως μισθωτής, να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση 

κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που 

σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.  

3. Τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για την περίπτωση 

της παραχώρησης από μέρους του μισθωτή σε άλλον της χρήσης του μισθίου με 

αντάλλαγμα και ιδίως στην υπεκμίσθωση. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου 

δικαιούχος μερικής απαλλαγής δύναται να είναι μόνο ο τρίτος στον οποίο παραχωρείται η 
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χρήση του μισθίου (υπομισθωτής) για μίσθωση κύριας κατοικίας και στον οποίο 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας και όχι ο μισθωτής, με την επιφύλαξη της 

περίπτωσης όπου δικαιούχος μερικής απαλλαγής από την καταβολή μισθώματος, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, είναι αυτοτελώς και ο μισθωτής. Η μερική 

καταβολή του μισθώματος στον μισθωτή/ υπεκμισθωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα, δεν επιδρά στην κύρια μισθωτική σχέση.  

 

Άρθρο 3 

Δικαιούχοι μείωσης μισθώματος για μισθώσεις εξαρτημένων μελών φοιτητών υπό 

όρους 

1. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος, 

κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, ισχύει και για τις συμβάσεις 

μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους, 

το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας 

του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του άρθρου 1 της 

παρούσας και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των 

μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η απαλλαγή ισχύει για τους 

μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο 2020, καθώς και για Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021, κατά 

περίπτωση.  

2. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, μετά από συμφωνία με τον 

εκμισθωτή, εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το 

άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα, ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την 

κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας 

τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του άρθρου 1 της παρούσας και του 

οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

3. Τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για την περίπτωση 

της παραχώρησης από μέρους του μισθωτή σε άλλον της χρήσης του μισθίου με 

αντάλλαγμα και ιδίως στην υπεκμίσθωση. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, 

δικαιούχος μερικής απαλλαγής δύναται να είναι μόνο ο τρίτος στον οποίο παραχωρείται η 

χρήση του μισθίου (υπομισθωτής) και στον οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

παρούσας και όχι ο μισθωτής, με την επιφύλαξη της περίπτωσης όπου δικαιούχος μερικής 

απαλλαγής από την καταβολή μισθώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, είναι 

αυτοτελώς και ο μισθωτής. Η μερική καταβολή του μισθώματος στον 

μισθωτή/υπεκμισθωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, δεν επιδρά στην κύρια 

μισθωτική σχέση.  

 

Άρθρο 4 

Δικαιούχοι μείωσης μισθώματος για ναυτικούς με σύμβαση ναυτολόγησης σε 

αναστολή 
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1. Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την 

παρ. 2 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 75), ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας για 

τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο 

και Δεκέμβριο 2020, καθώς και για Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στις σχετικές κανονιστικές πράξεις, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων περί μισθώσεων.  

2. Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την 

παρ. 2 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 75), ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού μισθώματος κύριας 

κατοικίας για τον μήνα Οκτώβριο 2020, μετά από συμφωνία με τον εκμισθωτή, εντός των 

συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 595 του Αστικού 

Κώδικα.  

3. Τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για την περίπτωση 

της παραχώρησης από μέρους του μισθωτή σε άλλον της χρήσης του μισθίου και ιδίως 

στην υπεκμίσθωση. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου δικαιούχος μερικής 

απαλλαγής δύναται να είναι μόνο ο τρίτος στον οποίο παραχωρείται η χρήση του μισθίου 

(υπομισθωτής), με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων της παρούσας και 

στο πρόσωπο του μισθωτή. Η μερική καταβολή του μισθώματος στον 

μισθωτή/υπεκμισθωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, δεν επιδρά στην κύρια 

μισθωτική σχέση.  

 

Άρθρο 5 

Λοιπές ρυθμίσεις 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις μερικής καταβολής 

μισθώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 έως 3 της παρούσας, και το μίσθωμα 

έχει καταβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από τον μήνα για τον οποίο ορίζεται μερική 

καταβολή, το 40% του μισθώματος για το οποίο ο μισθωτής απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής συμψηφίζεται στις επόμενες καταβολές μισθωμάτων. Στην 

περίπτωση μη ύπαρξης επόμενων καταβολών μισθωμάτων λόγω λήξης της μισθωτικής 

σχέσης, τα χρηματικά ποσά της απαλλαγής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 

ποσά.  

2. Στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις μη καταβολής 

μισθώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, και το μίσθωμα έχει 

καταβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από τον μήνα για τον οποίο ορίζεται απαλλαγή από 

την καταβολή, το 100% του μισθώματος για το οποίο ο μισθωτής απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής συμψηφίζεται στις επόμενες καταβολές μισθωμάτων. Στην 

περίπτωση μη ύπαρξης επόμενων καταβολών μισθωμάτων λόγω λήξης της μισθωτικής 

σχέσης, τα χρηματικά ποσά της απαλλαγής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 

ποσά.  
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3. Στην περίπτωση κατά την οποία στη μισθωτική σχέση μετέχουν περισσότεροι 

μισθωτές και οι προϋποθέσεις μερικής καταβολής μισθώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στα άρθρα 1 έως 3 της παρούσας, δεν συντρέχουν για το σύνολο των μισθωτών, με την 

επιφύλαξη των οριζομένων για την περίπτωση συζύγου ή έτερου μέρος συμφώνου 

συμβίωσης, η μερική καταβολή μισθώματος υπολογίζεται αναλογικά σύμφωνα με το 

μερίδιο συμμετοχής του δικαιούχου μισθωτή στο μίσθωμα.  

4. Στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 1 έως 3 της 

παρούσας και το μίσθωμα καταβάλλεται κατά τη λήξη της μίσθωσης ή σε μικρότερα 

διαστήματα και πάντως μεγαλύτερα του μηνός, η απαλλαγή των άρθρων 1 έως 3 του 40% 

του συνολικού μισθώματος για τους προβλεπόμενους μήνες υπολογίζεται αναλογικά.  

5. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 και στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας 

ισχύουν για ολόκληρο τον μήνα για τον οποίο προβλέπεται μερική καταβολή μισθωμάτων, 

κατά περίπτωση, ανεξαρτήτως των ημερών ανά μήνα κατά τις οποίες έχει ανασταλεί 

προσωρινά η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου.  

6. Η παρούσα εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται χρήση πέραν 

της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης του ακινήτου (εξωσυμβατική χρήση) και 

καταβάλλεται αποζημίωση χρήσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα.  

7. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται:  

α) όταν υφίσταται συμφωνία μίσθωσης που περιλαμβάνει ως όρο την καταβολή μηνιαίου 

μισθώματος ως ποσοστό επί των εσόδων, με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται 

και η καταβολή ελάχιστου μηνιαίου μισθώματος για το οποίο τυγχάνουν εφαρμογής τα 

οριζόμενα στο άρθρο 1,  

β) σε περίπτωση κατά την οποία η μισθώτρια επιχείρηση βρίσκεται σε πτώχευση, 

αδράνεια, σε αναστολή για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή δεν έχει άδεια 

λειτουργίας ή αυτή έχει ανακληθεί.  

8. Η παρούσα εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία εκμισθωτές είναι: α) οι 

Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4270/2014, β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά 

Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - 

κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, 

διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους - ή επιχορηγούνται τακτικά, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) 

τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις 

και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν 

εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ 

του αμέσως παραπάνω νόμου.  

9. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται, στην περίπτωση κατά την οποία είναι 

μισθωτές: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) 

τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. 

ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, 

εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους - ή επιχορηγούνται 
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τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις 

εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες 

επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως 

εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο 

Κεφάλαιο Β’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314).  

 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την έναρξη ισχύος 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 σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση της ίδιας Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται για τον προσδιορισμό 

των πληττόμενων επιχειρήσεων ανά ΚΑΔ και ανά μήνα, οι οποίες δικαιούνται μερική ή 

πλήρη απαλλαγή από την καταβολή μισθώματος. 

Η παρούσα απ. τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Α. 1059 της 19/24.3.2021 «Τροποποίηση 

της υπό στοιχεία Α.1228/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής με θέμα “Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με ειδικότερους όρους και 

προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή 

μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19” (Β’ 4582)» (Β΄ 1155). 

  

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

 

826. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. 48002 της 28.9/19.10.2020 

«Τροποποιητική - συμπληρωματική, ως προς την πίστωση, καθιέρωση εργασίας 

πέραν των ωρών υποχρεωτικής απασχόλησης, σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου» (Β΄ 4591) 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88VQbDIJsbtoliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXAU-XDUG4u42gF5Ye3mP6UkDNDAfgPY3F6Z9G78ahNQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u6_25MndSo8tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTftM19TOsZKdFdduxGZMxU8j3pcAXl2Y9YNHS427JdB
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826Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Αριθμ. 107846 της 13/19.10.2020 «Τροποποίηση ποσοστών δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Β΄ 4591) 

Βλ. για συναφείς ρυθμίσεις και την υ.α. 25305/2021 «Τροποποίηση των ποσοστών 

δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 

“Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και “Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”» (Β΄ 893), κατωτ. αριθ. 1158, με 

την οποία τροποποιήθηκε το Ποσοστό Υπερδέσμευσης συνολικά στο Ε.Π. “Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” σε 181,00% το Ποσοστό 

Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 09 σε 272,69% και το Ποσοστό 

Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 14 σε 212,02%. 

 

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. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 

133). 

3. Το ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 

αυτού. 

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192), 

όπως ισχύει. 

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-σία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α' 119). 

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121). 

7. Την υπ' αρ. 47/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 3100). 

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046 (Β' 2473/2015) υπουργική απόφαση για την 

Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με τα 

άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u6_25MndSo8tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTftM19TOsZKdFdduxGZMxU8j3pcAXl2Y9YNHS427JdB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qeNX8NkDoSd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIua8bZjRZYfVvTqBz2rthNMCOXTbGug-RfZ7pmqVTg9GI
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9. Την υπό στοιχεία C(2014)10160/18-12-2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί 

έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014- 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως 

εγκρίθηκαν με την υπό στοιχεία C(2020) 4716/7.7.2020 εκτελεστική απόφαση της ΕΕ των 

ΕΚ. 

11. Το υπ' αρ. 8628/09-10-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, περί αίτησης 

αύξησης ποσοστού υπερδέσμευσης πόρων του προγράμματος. 

12. Το υπ' αρ. 107110/12-10-2020 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ. 

13. Την υπ' αρ. 107483/13-10-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εισήγηση 

τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ 

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-

2020 ως ακολούθως: 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ ΑΝΩΤΑΤΟ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΠ1 Διευρωπαϊκό 

Σιδηροδρομικό Δίκτυο 

Συνδέσεις (ΤΣ) 

158,85% 

ΑΠ2 Διευρωπαϊκό 

Σιδηροδρομικό Δίκτυο 

(ΕΤΠΑ) 

141,38% 

ΑΠ3 Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο 

και Οδική Ασφάλεια (ΤΣ) 

179,19% 

ΑΠ4 Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο 

(ΕΤΠΑ) 

129,80% 
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ΑΠ7 Αεροπορικές 

Μεταφορικές Υποδομές 

και Ασφάλεια 

Αεροναυτιλίας (ΤΣ) 

211,71% 

ΑΠ8 Καθαρές Αστικές 

Μεταφορές (ΕΤΠΑ) 

125,67% 

ΑΠ9 Καθαρές Αστικές 

Μεταφορές και Βελτίωση 

Αστικού Περιβάλλοντος 

(ΤΣ) 

233,81% 

ΑΠ10 Εφαρμογή Στρατηγικών 

Επίτευξης Χαμηλών 

Εκπομπών Διοξειδίου του 

Άνθρακα με Έμφαση στις 

Αστικές Περιοχές (ΕΤΠΑ) 

276,08% 

ΑΠ11 Εφαρμογή Στρατηγικών 

Προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή, της 

Πρόληψης και Διαχείρισης 

Κίνδυνων (ΤΣ) 

173,31% 

ΑΠ12 Στρατηγικές και Δράσεις 

Προώθησης της 

Ενσωμάτωσης του 

Ευρωπαϊκού 

Περιβαλλοντικού 

Κεκτημένου (ΕΤΠΑ) 

125,81% 

ΑΠ14 Διατήρηση και Προστασία 

του Περιβάλλοντος – 

Προαγωγή της Αποδοτικής 

Χρήσης των Πόρων (ΤΣ) 

199,38% 

ΑΠ14Β Διατήρηση και Προστασία 

του Περιβάλλοντος – 

Διαχείριση Υγρών και 

Στερεών Απόβλητων 

(ΕΤΠΑ) 

131,11% 

 

Για τους άξονες προτεραιότητας 5, 6, 13, 15, 16 ισχύει η δυνατότητα προγραμματικής 

υπερδέσμευσης έως το 120% του άξονα σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4314/2014. 



112 
 

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

δεν μπορεί να υπερβεί το 175,49% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος. 

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες 

ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί 

επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. 

 

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

 

827. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/56522 της 8/19.10.2020 

«Κατανομή θέσεων εξειδικευόμενων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων 

Θώρακος Αθηνών “Η ΣΩΤΗΡΙΑ” και στην Οργανική Μονάδα “Ο ΑΓΙΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ” του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”» (Β’ 4602)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. του άρθρου 54 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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με το άρθρο 55 του ν. 4722/2020 (Α΄177),  

β. του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143),  

γ. του άρθρου 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 

Υγείας» (Α΄123). Β,  

δ. της 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),  

ε. της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις (Α΄143),  

στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121),  

ζ. της υπό στοιχεία Α2α/Γ.Π.οικ.74438/5-10-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και 

του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου και διαδικασία 

τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες 

Εντατικής Νοσηλείας» (Β΄3614), όπως ισχύει,  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_4PjdVzFZDfnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcJsGSiOQqyvKERCuY7kT-7QKGuD0Eb4QmUt57TEta5w
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η. της υπό στοιχεία Υ7/428/15-2-1993 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ) ως κατάλληλων για εξειδίκευση των γιατρών στην εντατική 

θεραπεία» (Β΄128),  

θ. της υπό στοιχεία Υ7α/ΓΠ 2099/2011 απόφασης του Υπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης για 

εξειδίκευση των ιατρών» (Β΄50),  

ι. της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ.79810/25-10-2017 απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Υγείας «Αναγνώριση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού 

Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» ως κατάλληλης για την εξειδίκευση των 

ιατρών στην Εντατική Θεραπεία» (Β΄3941),  

ια. της υπ’ αρ. 50713/11-8-2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο 

Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3360),  

ιβ. της υπ’ αρ. 3486/2-4-2020 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, 

Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας,  

ιγ. τις υπ’ αρ. 19898/29-4-2020 και 38845/9-9-2020 εισηγήσεις του Διοικητή της 1ης 

Υ.ΠΕ. Αττικής,  

ιδ. το απόσπασμα πρακτικού της 115ης συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου 

Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ) στις 29-5-2020 (θέμα 21ο και 22ο).  

2. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.59617/25-9-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.  

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς κατανέμονται οκτώ (8) θέσεις 

εξειδικευόμενων ιατρών στις Μ.Ε.Θ. των εν θέματι αναφερομένων Νοσοκομείων, εκ των 

τριακοσίων (300) θέσεων οι οποίες έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020, 

αποφασίζουμε:  

 

Την κατανομή οκτώ (8) θέσεων εξειδικευόμενων ιατρών, που συστάθηκαν με τη 

διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 όπως ισχύει, για εξειδίκευση στις Μονάδες 

Εντατικής Θεραπείας των παρακάτω νοσοκομείων:  

 

ΔΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΕΙΣ 

1η 
Γ.Ν.Ν.Θ.A. 

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 
4 

6η 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο 

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

4 
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----------.----------- 

 

828. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. 4996 της 7/19.10.2020 «1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1623/03-04-

2019 (ΑΔΑ: ΩΟΚΟ7ΛΒ-Α3Δ/Β΄1249) απόφασης ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ του 

ΕΠ “Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020” και ανάθεση αρμοδιοτήτων 

διαχείρισης για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ) και 

προώθησης στην απασχόληση (ΕΚΤ)» (Β’ 4604)  

 

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

 

829. ΑΠΟΦΑΣH ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

106755 της 12/19.10.2020 «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020”» (B’ 4605) 

 

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. Το ν. 4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης 

(Α΄ 133).  

3. Το 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 13η Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) 

και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 33.  

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α΄ 192), όπως ισχύει.  

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 119).  

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, 

αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών (Α΄ 121).  

7. Την υπ’ αρ. 47/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3100).  

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046 υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση 

της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 42 του 

ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 2473/2015), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_4PjdVzFZDd_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSe3_gWGgjmAyzH5hJ2psbBiCrRcWO9JLhDf3cXd-46X
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_4PjdVzFZDcliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtelszYscjIZbIHCfp48SdI2s0uU-1dgQzf7e-ZSXuinr


115 
 

9. Την υπό στοιχεία C(2014) 10179/18.12.2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί 

έγκρισης του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος, όπως 

εγκρίθηκαν με την υπό στοιχεία C(2020)4704/07-7-2020 απόφαση της ΕΕ των ΕΚ.  

11. Το υπ’  αρ. 3036/06.10.2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ υπ’ αρ.  3036/07.10.2020), περί αίτησης έγκρισης 

υπερδέσμευσης στον άξονα προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

της καινοτομίας», του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.  

12. Το υπ’ αρ. 105978/09-10-2020 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ, προς τον Γενικό Γραμματέα 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.  

13. Την υπ’ αρ. 106450/09-10-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα 

«Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για 

το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020».  

14. Την υπ’ αρ. 80668/29.7.2020 υπουργική απόφαση για την τεχνική προσαρμογή των 

ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» , «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», «Θεσσαλία», «Ήπειρος», 

«Δυτική Ελλάδα», «Δυτική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα», «Πελοπόννησος», «Ιόνια 

Νησιά», «Βόρειο Αιγαίο», «Κρήτη», «Αττική», «Νότιο Αιγαίο», «Τεχνική Βοήθεια» (Β΄ 

3289).  

15. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών 

συνεπειών του ιού COVID-19,  

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» ως ακολούθως:  

 

Άξονας Τίτλος Άξονα 

ΑΝΩΤΑΤΟ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1 

Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της 

καινοτομίας 

358,00% 

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 

169,11% της συνολικής χρηματοδότησης του Προγράμματος.  
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Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες 

ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί 

επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.  

Σε κάθε περίπτωση, η παραμένουσα κατά την ολοκλήρωση του Ε.Π. υπερδέσμευση θα 

καλυφθεί από το Π.Δ.Ε.  

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. 

 

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

 

830. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. 4183 της 

9/19.10.2020 «1η τροποποίηση ορισμού του “Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας” (ΕΦΕΠΑΕ) ως 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική 

Ελλάδα 2014- 2020” και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις Κρατικών 

Ενισχύσεων» (Β’ 4608)  

 

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

 

831. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4736 της 19/20.10.2020 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών 

προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις» (Α’ 200) 

 

Πίνακας Περιεχομένων 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Άρθρο 1  Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)  

Άρθρο 2  Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)  

Άρθρο 3  Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)  

Άρθρο 4  Μείωση της κατανάλωσης (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)  

Άρθρο 5  Περιορισμοί της διάθεσης στην αγορά (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/904)  

Άρθρο 6  Απαιτήσεις για τα προϊόντα (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)  

Άρθρο 7  Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)  

Άρθρο 8  Επέκταση προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τις 

συσκευασίες για τα προϊόντα μίας χρήσης του Τμήματος Ι του Μέρους E΄ 

του Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_4PjdVzFZDfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQnmw1LSf-ytPs8u6Izrhx3TIJe4dJbutd3Z8AP6zcEG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL87ZvTgFsPnU15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufbeNvmhfyB0c5DoEzn-ylAXR_PueKoLYs0BzsIwGiL2
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Άρθρο 9  Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα προϊόντα του 

Τμήματος ΙΙ του Μέρους E΄ του Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2019/904)  

Άρθρο 10  Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα προϊόντα του 

Τμήματος ΙΙΙ του Μέρους E΄ του Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2019/904)  

Άρθρο 11  Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά 

εργαλεία (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)  

Άρθρο 12  Γενικές ρυθμίσεις για τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού  

Άρθρο 13  Χωριστή συλλογή (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)  

Άρθρο 14  Μέτρα ευαισθητοποίησης (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)  

Άρθρο 15  Εφαρμογή και συντονισμός των μέτρων (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/904)  

Άρθρο 16  Συστήματα πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων (άρθρο 13 της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2019/904)  

Άρθρο 17  Έλεγχοι  

Άρθρο 18  Κυρώσεις (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)  

Άρθρο 19  Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Άρθρο 20  Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση σταθμού ΑΠΕ - Καταβολή τέλους 

διατήρησης - Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων ΑΠΕ λόγω του 

μεσογειακού κυκλώνα «Ιανού»  

Άρθρο 21  Εξαιρέσεις και απαλλαγές από το περιβαλλοντικό τέλος και την 

απαγόρευση ταξινόμησης για παλαιά ρυπογόνα οχήματα - Τροποποίηση 

του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142)  

Άρθρο 22  Πιστοποιημένοι Αξιολογητές - Μητρώο Περιβαλλοντικών ελεγκτών - 

Τροποποίηση των άρθρων 16 και 20 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)  

Άρθρο 23  Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών ΛΑΡΚΟ - Τροποποιήσεις άρθρου 21 

του ν. 4664/2020 (Α΄ 32)  

Άρθρο 24  Περιορισμοί μεταβίβασης θυγατρικών ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ - 

Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου Εθνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)  
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Άρθρο 25  Κάλυψη χρηματικών υποχρεώσεων στον Ημερήσιο Ενεργειακό 

Προγραμματισμό (ΗΕΠ) - Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4512/2018 

(Α΄ 5)  

Άρθρο 26  Παράταση ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων - Τροποποίηση 

της παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Λοιπές διατάξεις  

Άρθρο 27  Ερμηνευτική διάταξη της περ. ιη) του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)  

Άρθρο 28  Έναρξη ισχύος 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΜΕΡΟΣ Α΄  Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 4 για τη 

μείωση της κατανάλωσης, πλην της παρ. 10 αυτού  

ΜΕΡΟΣ Β΄  Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 5 σχετικά 

με περιορισμούς διάθεσης στην αγορά  

ΜΕΡΟΣ Γ΄  Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από την παρ. 1 του 

άρθρου 6 για τις απαιτήσεις για τα προϊόντα ΜΕΡΟΣ Δ΄ Πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 

για τις απαιτήσεις σήμανσης  

ΜΕΡΟΣ Ε΄  Ι. Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 8 για 

τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού για τις συσκευασίες  

ΙΙ. Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 9 για 

τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού  

ΙΙΙ. Άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 

10 για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού  

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄  Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 13 

σχετικά με τη χωριστή συλλογή και από την παρ. 2 του άρθρου 6 σχετικά 

με τις απαιτήσεις του προϊόντος  

ΜΕΡΟΣ Ζ΄  Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 14 

σχετικά με την αύξηση της ευαισθητοποίησης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΜΕΡΟΣ Α  Προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από την παρ. 3 του άρθρου 7 για 

τη σήμανση ΜΕΡΟΣ Β΄ Εναλλακτικά προϊόντα μίας χρήσης που 

καλύπτονται από την παρ. 3 του άρθρου 7 για τη σήμανση 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

… 

 

Άρθρο 5 
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Περιορισμοί της διάθεσης στην αγορά (άρθρο 5 της Οδηγίας(ΕΕ) 2019/904) 

1. Από τις 3 Ιουλίου 2021 απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά τα πλαστικά προϊόντα 

μίας χρήσης που απαριθμούνται στο Μέρος Β΄ του Παραρτήματος I, καθώς και τα 

προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. Η απαγόρευση της 

διαθεσιμότητας στην αγορά αρχίζει να εφαρμόζεται μετά από την εξάντληση των 

αποθεμάτων τους και πάντως όχι πέραν των δέκα (10) μηνών από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας. 

2. Από την 1η Φεβρουαρίου 2021 οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην 

περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143): 

α) απαγορεύεται να προμηθεύονται με οποιονδήποτε τρόπο τα πλαστικά προϊόντα μίας 

χρήσης της παρ. 1, καθώς και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη 

πλαστική ύλη, 

β) υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στα έγγραφα των συμβάσεων, οι οποίες 

καταρτίζονται δυνάμει προκήρυξης που δημοσιεύεται μετά την ως άνω ημερομηνία και 

έχουν ως αντικείμενο τη μίσθωση ή εκμετάλλευση ή παροχή υπηρεσιών λειτουργίας 

κυλικείων, όρο περί απαγόρευσης της προμήθειας, της χρήσης και της διάθεσης από τον 

ανάδοχο της σύμβασης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης της παρ. 1, καθώς και των 

προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. 

Η διάταξη της περ. α΄ δεν καταλαμβάνει τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η 

διαδικασία ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν την 1η Φεβρουαρίου 2021. 

Με το άρθρο 70 του ν. 4784/2021 (Α’ 40), κατωτ. αριθ. 1179, ορίστηκε ότι: 

«Αναστέλλεται έως την 3η.7.2021 για τα νοσοκομεία και τις πάσης φύσεως δομές 

παροχής υπηρεσιών υγείας η έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4736/2020 

(Α΄ 200).» 

 

… 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

… 

Άρθρο 26 

Παράταση ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων - Τροποποίηση της παρ. 7 του 

άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101) 

(Τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101), ανωτ. αριθ. 324, ως 

προς την ισχύ των αποφάσεων του δευτέρου και τρίτου εδ., προστίθενται δύο νέα εδ. στο 

τέλος αυτής και διαμορφώνεται εκ νέου η παρ. αυτή). 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8n2mlCsr5UbztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijITbGZ5yXRFYzoTV39GposK5TWjtDNE7T4Bl_Vxt2Fer
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zNy8ycs-iQh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIua70_qdpwqGBh_4uUP2h-q7bgU0X47HbYhjRakh2M59z
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… 

Άρθρο 28 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 

 

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

 

832. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1230 της 20/20.10.2020 «Καθορισμός του τρόπου, χρόνου, 

καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την υποβολή της “Δήλωσης 

COVID” στις περιπτώσεις που έχει επέλθει μείωση μισθώματος τουλάχιστον 

τριάντα τοις εκατό (30%)» (Β’ 4620)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) της παρ. 6 του δεύτερου 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», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4722/2020 (Β’ 177),  

β) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 

του ν. 4722/2020,  

γ) της υποπαρ.  4β του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου ««Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν.  4684/2020 (Α’ 86), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4722/2020,  

δ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους 

Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 

14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,  

ε) της υπό στοιχεία 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 Β’ 1238), 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 παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 

απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8p5DRVuzap3nNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSyoAQYkqSMeodscrf5Dphx_pR8n3sTUOYnPB42xRTXF
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της Α.Α.Δ.Ε.» (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).  

3. Την 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 ισχύει.  

4. Την ανάγκη για την υποβολή της «Δήλωσης Covid» και της «Δήλωσης 

Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης» από τους εκμισθωτές που εισπράττουν μειωμένο 

μίσθωμα τουλάχιστον κατά 30%, μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.  

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

1. Σε περίπτωση που κατόπιν σχετικής συμφωνίας με το μισθωτή, το μίσθωμα των 

μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 μειώνεται σε 

ποσοστό τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, οι εκμισθωτές ακινήτων υποβάλλουν 

δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid») για τους μήνες Σεπτέμβριο 

έως και Δεκέμβριο 2020, κατά περίπτωση.  

Η ως άνω δήλωση, αρχική ή τροποποιητική, υποβάλλεται μέχρι την εικοστή ημέρα του 

μήνα που αφορά η μείωση, με εξαίρεση τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο για τους 

οποίους έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.  

2. Κατά τα λοιπά, για τις ως άνω δηλώσεις μηνών Σεπτεμβρίου έως και Δεκεμβρίου 

2020 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 

απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων 

Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 

διαδικτύου» (Β’ 3579), που προστέθηκε με το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Α. 1139/2020 

απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 2269), αναφορικά με την υποβολή και αποδοχή 

των «Δηλώσεων Covid».  

 

Άρθρο 2 

Η «Δήλωση Covid» για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με μείωση του 

μισθώματος κατά τουλάχιστον 30%, υποβάλλεται μέχρι και την 20η Νοεμβρίου 2020.  

Προκειμένου να υποβληθεί η «Δήλωση Covid» θα 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 της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο από τους 

μισθωτές διενεργείται μέχρι και την 27η Νοεμβρίου 2020.  

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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-----------.---------- 

 

833. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. 72089 της 13/21.10.2020 

«Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού του 

αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και 

Πολιτισμού του Δήμου Βόλου κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2020» (Β’ 4632)  

 

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

 

834. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθμ. oικ. 78025/13550 

της 9/21.10.2020 «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής), για το 

δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020, στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της 

Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου» (Β’ 4639)  

 

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

 

835. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

106654 της 12/21.10.2020 «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014- 2020» (Β’ 4646)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε 

σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/ 2019 (Α΄133).  

2. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.  

3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192), όπως ισχύει.  

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργησης Υπουργείων 

και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119).  

5. Το π.δ. 83/2019 περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OGuvVa7K1e3nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTpFaAbF0MetbmcXZAdOS47RvaiHYLBXcVb0ftAhrNAP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OGuvVa7K1e1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYmlne-y9n9IMTPIyg9_gyvfKsjqAT8UfpSwicfLlsZH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89i0UpQU_hiofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW3evnGFjw5_ykVZmvkDzU2Pc-oZv1cebOSBM6_KD6sS
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6. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).  

7. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046 (Β΄ 2473) υπουργική απόφαση για την 

αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με τα 

άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.  

8. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ υπό στοιχεία C(2014) 10170 final/18.12.2014, 

που αφορά την έγκριση του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 -2020, την εκτελεστική απόφαση της 

Επιτροπής των ΕΚ υπό στοιχεία C(2017) 8401 final/06.12.2017, που αφορά στην τεχνική 

προσαρμογή του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020, όπως και την απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής υπό στοιχεία C(2018) 8869 final/12.12.2018, που αφορά στην έγκριση της 2ης 

Αναθεώρησης του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020.  

9. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος, όπως 

εγκρίθηκαν με την υπό στοιχεία C(2020)4741/09-07-2020 εκτελεστική απόφαση της ΕΕ 

των ΕΚ.  

10. Την υπ’ αρ. 80668/29-07-2020 υπουργική απόφαση τεχνικής προσαρμογής των 

ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», «Θεσσαλία», «Ήπειρος», 

«Δυτική Ελλάδα», «Δυτική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα», «Πελοπόννησος», «Ιόνια 

Νησιά», «Βόρειο Αιγαίο», «Κρήτη», «Αττική», «Νότιο Αιγαίο», «Τεχνική Βοήθεια».  

11. Την υπ’ αρ. 2819_2020/25.9.2020 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με 

θέμα την υπερδέσμευση πόρων στον άξονα προτεραιότητας 3 του προγράμματος και την 

υπ’ αρ. 2905_2020/30.9.2020 επιστολή με συμπληρωματικά στοιχεία.  

12. Το υπ’ αρ. 104773/6.10.2020 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ προς το Γενικό Γραμματέα 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.  

13. Τo υπ’ αρ. 105378/08.10.2020 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό με θέμα Εισήγηση τροποποίησης 

των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014 -

2020».  

14. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών 

συνεπειών του ιού COVID-19, καθώς και την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ 

Πελοπόννησος 2014- 2020.  

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του 

κρατικού προϋπολογισμού. αποφασίζουμε:  

 

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014- 2020, ως ακολούθως:  

 

ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ 
ΑΝΩΤΑΤΟ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
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ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

01 

Ενίσχυση των Μηχανισμών και των 

Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας 

Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία 

187,87% 

02 

Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων 

Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη 

χρήση ΤΠΕ 

155,56% 

03 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας των ΜΜΕ - Βελτίωση της 

ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για 

προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της 

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας  

300,00% 

04 

Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της 

χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και 

προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές  

196,77% 

05 

Προώθηση της Προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της 

Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων  

160,01% 

06 
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό 

Περιβάλλον  
153,49% 

07 

Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας 

και των Πολυτροπικών Μεταφορικών 

Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής  

169,15% 

08 

Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων 

και της Προσαρμοστικότητας του 

Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης  

120,00% 

09 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της Φτώχειας και 

Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής 

Συνοχής  

170,00% 

10 

Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων 

Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών 

Υγείας  

164,76% 

11 
Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων 

Υποδομών Εκπαίδευσης  
188,31% 

12 
Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής 

(ΕΤΠΑ)  
120,00% 

13 Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)  120,00% 
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Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του Ε.Π. δεν μπορεί να υπερβεί το 

178,74% της κύριας χρηματοδότησης του προγράμματος.  

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες 

ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί 

επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.  

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. 

 

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

 

836. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 66669 

της 8/22.10.2020 «Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων ημερών 

μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2020 υπαλλήλου του Δήμου Πύργου.» (Β’ 4668) 

 

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

 

837. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 

ΕΞ/535678/2561 της 12/22.10.2020 «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, 

για πέντε (5) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της 

Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για 

το έτος 2020» (Β’ 4668) 

 

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

 

838. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4737 της 21/22.10.2020 «Κύρωση της από 24.9.2020 

τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία “Κοινωφελές Ίδρυμα 

‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ’ (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT 

FOUNDATION)”, που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του 

Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 204)  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 24.9.2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2018 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OcEMZ7fcpb_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWPMAa_yz9xwAxkB-Ktxm9d7DsThGPx6damJSl67ZWvJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OcEMZ7fcpb_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWPMAa_yz9xwAxkB-Ktxm9d7DsThGPx6damJSl67ZWvJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
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«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ”» ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

Άρθρο πρώτο: Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 σύμβασης 

δωρεάς και του Παραρτήματός της 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων - 

Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 3984/2011 

Άρθρο τρίτο: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της υπό εκκαθάριση αστικής μη 

κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΚ-ΑΕΜΥ» της Ανώνυμης 

Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ) 

Άρθρο τέταρτο: Παράταση συμβάσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων 

Άρθρο πέμπτο: Μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών 

Άρθρο έκτο: Οργανωτικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών 

Άρθρο έβδομο: Ιατρικές πράξεις σε αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας - 

Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 

Άρθρο όγδοο: Στελέχωση - Σύνθεση προσωπικού Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας 

Άρθρο ένατο: Αριθμός χειρουργικών αιθουσών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας Άρθρο 

δέκατο: Νομιμοποίηση δαπανών Κέντρων Υγείας  

Άρθρο ενδέκατο: Στελέχωση Μ.Ε.Θ. - Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 

Άρθρο δωδέκατο: Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς 

τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2019 

Άρθρο δέκατο τρίτο: Ποινές ιατρών - Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 

Άρθρο δέκατο τέταρτο: Άυλα παραπεμπτικά 

Άρθρο δέκατο πέμπτο: Όριο φαρμακευτικής δαπάνης ΕΟΠΥΥ  

Άρθρο δέκατο έκτο: Δαπάνες συμβεβλημένων και μη συμβεβλημένων παρόχων του 

ΕΟΠΥΥ  

Άρθρο δέκατο έβδομο: Ζητήματα προσωπικού ΕΟΔΥ  

Άρθρο δέκατο όγδοο: Αγορά φαρμάκων από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων  

Άρθρο δέκατο ένατο: Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του 

κορωνοϊού COVID-19  

Άρθρο εικοστό: Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου 24 του 

ν. 4715/2020  
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Άρθρο εικοστό πρώτο: Ρυθμίσεις συνταγογράφησης οπιοειδών και λοιπών ουσιών - 

Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007  

Άρθρο εικοστό δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής - Τροποποίηση των άρθρων 7, 19 και 21 του ν. 3305/2005  

Άρθρο εικοστό τρίτο: Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος 

Ηλεκτρονικής Προέγκρισης  

Άρθρο εικοστό τέταρτο: Διαδικασία επιλογής Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή 

Νοσοκομείου - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3329/2005μ 

Άρθρο εικοστό πέμπτο: Προϊόντα δειγματισμού  

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο εικοστό έκτο: Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 

2020 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων  

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

COVID-19 

Άρθρο εικοστό έβδομο: Παράταση ρυθμίσεων για τον κορωνοϊό COVID-19  

Άρθρο εικοστό όγδοο: Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού 

βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών 

Μονάδων Υγείας  

Άρθρο εικοστό ένατο: Μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού στη Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Tροποποίηση του άρθρου 28 

του ν. 4708/2020  

Άρθρο τριακοστό: Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών 

νοσηλευτικής φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης 

εκτέλεσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για τον 

εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19  

Άρθρο τριακοστό πρώτο: Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid 

test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο 

Ασθενών COVID-19  
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Άρθρο τριακοστό δεύτερο: Δωρεά για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής ΜΕΘ 

Άρθρο τριακοστό τρίτο: Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για 

διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΠΥ 

Άρθρο τριακοστό τέταρτο: Όργανα διοίκησης και ελέγχου ΕΟΠΠΥ  - Τροποποίηση του 

άρθρου  20 του ν. 3918/2011  

Άρθρο τριακοστό πέμπτο: Αρμοδιότητες του Διοικητή του ΕΟΠΠΥ και Αυτοτελές 

Τμήμα Γραμματείας Διοικητή  

Άρθρο τριακοστό έκτο: Αρμοδιότητες μη εκτελεστικού Προέδρου - Σύσταση Επιτροπής 

Ελέγχου και Διαφάνειας  

Άρθρο τριακοστό έβδομο: Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους του ΕΟΠΠΥ και Τμήμα Νομικών Υποθέσεων - Ρυθμίσεις 

διοικητικής αναδιοργάνωσης του ΕΟΠΠΥ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

Άρθρο τριακοστό όγδοο: Δαπάνες Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας  

Άρθρο τριακοστό ένατο: Δυνατότητα έκδοσης ενιαίου Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής με έναν υπόλογο για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας - Τροποποίηση του άρθρου 100 του 

ν. 4270/2014  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο τεσσαρακοστό: Τροποποίηση του π.δ. 131/1987 «Χαρακτηρισμός ως 

προβληματικών και άγονων πόλεων ή κωμοπόλεων και ιατρικών 

ειδικοτήτων, διάκρισή τους σε κατηγορίες και θέσπιση κινήτρων ιατρών» 

(Α΄ 73)  

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο: Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩΝΑ «IANO» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω 

έντονων καιρικών φαινομένων  

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο: Επιχορηγήσεις Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 

Ασφαλίσεων - Τροποποίηση του ν. 3877/2010  

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο: Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών για την 

καταγραφή ζημιών από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό»  

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο: Ειδικότερος προσδιορισμός επιχορηγήσεων - 

Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2459/1997  

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο: Έκδοση αποφάσεων πληρωμής του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών - Τροποποίηση του άρθρου Ι του ν. 4728/2020  

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο: Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία 

Αγροτικών Συνεταιρισμών  

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο: Έναρξη ισχύος 

 

… 

Άρθρο τέταρτο 

Παράταση συμβάσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων 

Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που έχουν συναφθεί 

βάσει της παρ. 3 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχoμένου 

(Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), με τις οποίες έχει 

προσληφθεί προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Υγείας, δύνανται να παραταθούν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

Υπουργείου Υγείας, έως τις 30.6.2021, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 

ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού των αντίστοιχων ειδικοτήτων 

που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα 

της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις 

αυτές, και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) 

μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). Η ισχύς του 

παρόντος άρθρου άρχεται από την 1η.9.2020.  

 

Άρθρο πέμπτο 

Μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών 

(Προστίθεται δεύτερο εδ. στο άρθρο δέκατο πέμπτο της από 10.8.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597). 

 

… 

«Άρθρο δέκατο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
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Νομιμοποίηση δαπανών Κέντρων Υγείας 

Δαπάνες των Κέντρων Υγείας από την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων 

κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 σε ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους φορείς διενέργειας 

εξετάσεων, δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου, που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό 

διάστημα από την 1η.3.2020 έως και τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου, είναι νόμιμες, εκκαθαρίζονται και 

πληρώνονται στους δικαιούχους φορείς σε βάρος του προϋπολογισμού των Δ.Υ.Πε., στις 

οποίες υπάγονται, με μόνο παραστατικό το εκδοθέν τιμολόγιο, μετά από προηγούμενη 

απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε., με την οποία εγκρίνονται ο αριθμός των 

αποζημιούμενων εξετάσεων που διενεργήθηκαν και το ύψος της σχετικής δαπάνης».  

Το άρθρο δέκατο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 

4761/2020 (Α’ 248), κατωτ. αριθ. 970. 

 

Άρθρο ενδέκατο 

Στελέχωση Μ.Ε.Θ. - Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 

(Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339). 

 

Άρθρο δωδέκατο 

Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

για το έτος 2019 

Στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή στις 

φαρμακευτικές εταιρείες, που οφείλουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ποσά αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου  11 του 

ν.  4052/2012 (Α΄  41) του έτους 2019, όπως έχουν προκύψει μετά από την ολοκλήρωση 

του προβλεπόμενου από την ως άνω διάταξη συμψηφισμού, δίνεται η δυνατότητα να 

ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις, με την προϋπόθεση 

εξόφλησης των ποσών επιστροφής (rebate) της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 

(Α΄ 31) για το έτος 2019 και της καταβολής των δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης 

οφειλών σε δόσεις για τα έτη 2012-2018. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν 

εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζονται οι όροι της 

ρύθμισης, ο αριθμός των δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, η προθεσμία υποβολής 

της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την 

εφαρμογή του παρόντος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής έστω και μίας εκ των ως 

άνω δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας 

υποχρέωσης προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών 

προϊόντων εκπίπτει της ρύθμισης. 

Εκδόθηκε η υ.α. Β2β/Γ.Π.οικ. 70808/2020 «Καθορισμός των όρων, των 

προϋποθέσεων και της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών αυτόματης 

επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των ΚΑΚ 

φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ 

έτους 2019» (Β’ 4981), κατωτ. αριθ. 893. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Wtv5OKWZcpF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuf85n_58zEc4P1zdycjtDfpG2MZTHuxh0xoFK2pRgyKE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TU80HfkgjjgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcQ4EqWBr735YzzZrNKpeK7ayEEWrMbffSnK5z8T9kTo
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… 

Άρθρο δέκατο πέμπτο 

Όριο φαρμακευτικής δαπάνης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Ειδικά για το έτος 2020, το συνολικό όριο φαρμακευτικής δαπάνης του Εθνικού 

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου 

ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του 

ν. 4052/2012, ορίζεται σε δυο δισεκατομμύρια ογδόντα οχτώ εκατομμύρια 

(2.088.000.000) ευρώ. Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε ογδόντα επτά εκατομμύρια 

(87.000.000) ευρώ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φάρμακα της λίστας 1Α του ν. 3816/2010) και δυο δισεκατομμύρια ένα 

εκατομμύριο (2.001.000.000) ευρώ για τη λοιπή φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

 

… 

Άρθρο δέκατο έβδομο 

Ζητήματα προσωπικού ΕΟΔΥ 

1. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται ο άμεσος κίνδυνος διασποράς του, επιτρέπεται η εργασία καθ’ 

υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με αποζημίωση. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού 

εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΟΔΥ, στην οποία αναφέρονται σαφή 

και συγκεκριμένα στοιχεία, που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία, 

ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής 

τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΔΥ, χωρίς πρόσθετη 

επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης 

του πάσης φύσεως προσωπικού του ΕΟΔΥ, ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει 

η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:  

α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία για τους 

υπαλλήλους και πάσης φύσεως προσωπικό του ΕΟΔΥ, οι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι 

τριακόσιες εξήντα (360) ανά υπάλληλο.  

β. Βραδινή υπερωριακή εργασία και εργασία σε αργίες. Για το προσωπικό του ΕΟΔΥ 

και εφόσον αυτό απασχολείται βάσει νόμου σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες 

ορίζονται μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288), αντίστοιχα, ανά υπάλληλο.  

Η παρούσα ισχύει για το  χρονικό διάστημα από 10.7.2020 έως 31.3.2021.  

2. Θεωρούνται νόμιμες και αποζημιώνονται οι ώρες εργασίας καθ’ υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και οι ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του 

υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ, που 

απασχολούνται επτά (7) ημέρες την εβδομάδα σε εικοσιτετράωρη βάση και για το 

διάστημα από 4.5.2020 και έως τη δημοσίευση του παρόντος.  
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3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση, για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται 

να υπερβαίνει τις 31.12.2020, ο ΕΟΔΥ δύναται να προσλαμβάνει για χρονικό διάστημα 

έως τεσσάρων (4) μηνών ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων επιλογής προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και 

της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη του 

προσωπικού ορίζονται στην πρόσκληση που αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΕΟΔΥ και 

του Υπουργείου Υγείας και συμπεριλαμβάνουν αποκλειστικά το πτυχίο και την άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος των αιτούντων, όπου αυτά απαιτούνται. Η πρόσληψη 

διενεργείται κατά την έκταση των οριζόμενων ανά περίπτωση στην πρόσκληση ή σε 

τυχόν συμπληρωματική πρόσκληση αναγκών, με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα σειρά 

της αίτησης. Η παρούσα καταλαμβάνει και προσλήψεις, που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 

τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και 

προϋποθέσεις. 

Με την παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), κατωτ. αριθ. 872, ορίστηκε 

ότι: «Οι  συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών 

υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί 

κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4682/2020 (A΄ 76), και των οποίων η διάρκεια παρατάθηκε για 

τέσσερις (4) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης τους και όχι πέραν της 30ής 

Νοεμβρίου 2020, δυνάμει του άρθρου έκτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, όπως  αυτή κυρώθηκε με το  άρθρο  1 του ν. 4722/2020 (A΄ 177), 

καθώς και των συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 

επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που 

έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του 

ν. 4737/2020 (Α΄ 204) διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, παρατείνονται 

αυτοδικαίως μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2021, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. 

Η παρούσα καταλαμβάνει και συμβάσεις, που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του 

παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις.» 

Με το άρθρο 10 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι:  

«Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), ως 

προς τη δυνατότητα πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού 

προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ., παρατείνεται έως την 31.3.2021» 

Με το άρθρο 10 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς 

τη δυνατότητα πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού 

προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ., παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.» 

 

… 

Άρθρο δέκατο ένατο 

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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1. Η παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(A΄  55), η  οποία κυρώθηκε με το  άρθρο  2 του ν.  4682/2020 (A΄  76) και 

τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (A΄ 83), ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρατείνεται έως την 31η.12.2020.  

2. Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/ 2020 (Α΄ 74), η οποία 

τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 18 του ν. 4715/2020 

(Α΄ 149), ως προς την άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.12.2020.  

3. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (A΄ 83), που τροποποιήθηκε με την παρ. 2 

του άρθρου ενδέκατου του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), ως προς την ισχύ συμβάσεων μεταξύ 

του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και παρόχων του, 

παρατείνεται έως την 28η.2.2021.  

4. Η ισχύς του άρθρου 13 του ν. 4684/2020 (A΄ 86), ως προς τη θητεία των τακτικών 

και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των 

προμηθευτικών φαρμακευτικών συνεταιρισμών, παρατείνεται έως την 28η.2.2021, από 

την ημερομηνία λήξης της.  

5. Η ισχύς της παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (A΄ 104), ως προς την επιλογή 

των υποψηφίων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας για τη χρονική περίοδο 2020-

2021, παρατείνεται έως την 31η.12.2020.  

 

Άρθρο εικοστό 

Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 

1. (Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α΄ 149), ανωτ.αριθ.580). 

2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λοιπού, πλην ιατρών, 

επικουρικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του ΕΟΦ, διαφόρων ειδικοτήτων, δυνάμει 

της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 50604/4.7.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρατείνονται έως την 

31η.10.2021 με τους ίδιους όρους, προκειμένου να συνεπικουρούν το έργο του Εθνικού 

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 

 

... 

Άρθρο εικοστό τρίτο 

Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και 

έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης 

Με το άρθρο 40 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), ως προς τη διαδικασία 

επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JfWk9tSupxZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRUo-W1WISxXwkBAWzfp726WPrUUKKH_LFqnXoV2Rw2E
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
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φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, παρατείνεται έως την 

31.3.2021.» 

Με το άρθρο 36 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη διαδικασία 

επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης 

φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, παρατείνεται από τη 

λήξη της έως την 30ή.6.2021.»  

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως το αργότερο έως τις 31.12.2020, μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές, που 

αφορούν σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες και έχει 

παρέλθει η ισχύς τους κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, ανανεώνονται για 

χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών και εκτελούνται έως την 31η.12.2020, ως εξής:  

Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να επανεκδίδουν τη συνταγή, κατόπιν αιτήματος των 

ασθενών, διατυπωμένου μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω συνταγές, δεν 

απαιτούνται η έκδοση φύλλου της συνταγής από τον θεράποντα ιατρό, καθώς και 

τα συνοδευτικά έντυπα. Με την επανέκδοση της συνταγής από τον ιατρό, η συνταγή θα 

είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στα φαρμακεία για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του 

συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σε περιπτώσεις σκευασμάτων που 

διατίθενται κατόπιν ατομικής παραγγελίας, μετά την επανέκδοση της οικείας συνταγής, 

η παραγγελία διενεργείται κατόπιν μνείας από τον θεράποντα ιατρό επί των σχολίων της 

συνταγής ότι πρόκειται για «επαναλαμβανόμενη θεραπεία», η οποία, έως την 

31η.12.2020, επέχει θέση του προβλεπόμενου από την οικεία άδεια κυκλοφορίας 

ατομικού εντύπου οδηγιών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.  

Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή τρίτα 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

ταυτοποίησής, ήτοι ταυτότητα και τον αριθμό φορολογικού μητρώου, στο φαρμακείο 

επιλογής τους με τον κωδικό (barcode) της συνταγής. Η παραλαβή των φαρμάκων από 

τρίτα πρόσωπα προϋποθέτει την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών 

ταυτοποίησης και τη συμπλήρωση απλής υπεύθυνης δήλωσης που συντάσσεται και 

παραδίδεται στο φαρμακείο. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο 

εκτέλεσης συνταγής. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων είναι δυνατή 

η ταυτόχρονη εκτέλεση στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας τριών (3) συνεχόμενων φύλλων των επαναλαμβανόμενων συνταγών που 

βρίσκονται σε ισχύ ή πρόκειται να εκδοθούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.  

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως το αργότερο έως την 31η.12.2020, δύναται να παρατείνεται η ισχύς μηνιαίων ή 

επαναλαμβανόμενων συνταγών, που αφορούν σταθερή φαρμακευτική αγωγή που 

λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες, οι οποίες είτε έχουν εκδοθεί στο σύστημα 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αλλά ακόμα δεν έχει παρέλθει η ισχύς τους, είτε 

πρόκειται να εκδοθούν, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως το αργότερο έως την 31η.12.2020, για φάρμακα που εγκρίνονται μέσω του 

Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) είναι εφικτή η  συνέχιση της αγωγής 

σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν θεραπεία μέχρι την 31η.12.2020, κατόπιν καταχώρισης 

σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του θεράποντα ιατρού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

του Σ.Η.Π.. 

 

... 

Άρθρο εικοστό πέμπτο 

Προϊόντα δειγματισμού 

(Αντικαθίσταται το άρθρο δέκατο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65). 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο εικοστό έκτο 

Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 - 

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 

Στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, στον ειδικό φορέα 1035 501 0000000, αυξάνονται οι πιστώσεις κατά 

ένα δισεκατομμύριο εικοσιένα εκατομμύρια (1.021.000.000) ευρώ στο εθνικό σκέλος και 

κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. 

Οι προστιθέμενες πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 

2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του ως άνω φορέα και ειδικού 

φορέα.  

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

COVID-19 

 

Άρθρο εικοστό έβδομο 

Παράταση ρυθμίσεων για τον κορωνοϊό COVID-19 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
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1. Η ισχύς της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 

(Α΄ 104), ως προς τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των 

εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ  Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ 

Α.Ε.», παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2020.  

2. 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.  

3. 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.  

 

Άρθρο εικοστό όγδοο 

Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού 

και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας 

Με το άρθρο 9 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς 

του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), ως προς την πρόσληψη 

επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και τη 

μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας, παρατείνεται έως την 

31.3.2021.»  

Με το άρθρο 9 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς 

του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς την πρόσληψη 

επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και τη 

μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της 

έως την 30ή.6.2021.» 

«1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται έως την 31.12.2020, για ένα (1) έτος, 

με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, επικουρικό ιατρικό, 

νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων, στα στρατιωτικά νοσοκομεία, στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού 

Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Χώρας, στα 

νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας 

(Α.Ε.Μ.Υ.), στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρονοσηλευτικό 

και βοηθητικό προσωπικό των αεροϋγειονομείων που λειτουργούν σε αυτές, χωρίς να 

απαιτούνται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης 

Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης 

των φορέων. Η ισχύς της διάταξης αυτής άρχεται από 1.10.2020. Συμβάσεις 

απασχόλησης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού επικουρικού 

προσωπικού των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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(Α’ 76), καθώς και των φορέων του άρθρου δεκάτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, 

οι οποίες εγκρίθηκαν μέχρι και την 30η.9.2020 και έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν έως 

και την 31η.12.2020 είναι έγκυρες και οι αμοιβές τους καταβάλλονται κανονικά στους 

δικαιούχους». 

 Στην παρ. 1 προστέθηκε τρίτο εδ. και η παρ. αυτή αναδιαμορφώθηκε ως άνω από 

το άρθρο 44 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), κατωτ. αριθ. 909. 

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 

31η.12.2020, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινεί για 

χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες 

ακόμη, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές Μονάδες 

Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς, για την 

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. Ο ως 

ανωτέρω προγραμματισμός απασχόλησης του προσωπικού δεν επιτρέπεται να εμποδίζει 

τη λειτουργία μιας πλήρους βάρδιας συγκροτημένης ΤΟ.Μ.Υ., εφόσον αυτή 

συγχρηματοδοτείται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.  

 

Άρθρο εικοστό ένατο 

Μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4708/2020 

(Αντικαθίσταται το άρθρο 28 του ν. 4708/2020 (Α΄ 140), ανωτ. αριθ. 547) 

 

Άρθρο τριακοστό 

Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής 

φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών 

ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού 

COVID -19 

(Αντικαθίσταται το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65). 

 

«Άρθρο τριακοστό πρώτο 

Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση 

ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19 και όχι πέραν της 30ής.6.2021, η διάθεση, η θέση σε λειτουργία και η χρήση 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων από φυσικά πρόσωπα ως τελικούς χρήστες, που 

χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ii-Ftf96MRB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaGTE3go0gSTDk0Q48bds76X2qTiKtaKyHlCHvvQxDtU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
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2 (rapid test) για τη μέτρηση ή την ανίχνευση αντισωμάτων που συνδέονται με τον 

κορωνοϊό COVID-19, επιτρέπεται να διενεργείται από τους φορείς των παρ. 2 έως και 5, 

υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτές.  

2. Στην έννοια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-

CoV- 2 (rapid test) εμπίπτουν τα τεστ αντισωμάτων που ανιχνεύουν τους ακόλουθους τρεις 

τύπους αντισωμάτων: IgG, IgM και IgA. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύεται 

κάθε θέμα σχετικό με τις κατηγορίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που εμπίπτουν στην 

παρ. 1.  

3. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και δημόσιες δομές υγείας, όπως νοσοκομεία, δομές 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύνανται να χρησιμοποιούν 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), για τη 

διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, φυσικών προσώπων, υπό τον 

όρο της παρουσίας ιατρονοσηλευτικού προσωπικού υπεύθυνου για την ορθή χρήση του 

προϊόντος και την κατάλληλη ενημέρωση του φυσικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο 

αποτέλεσμα. Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης 

από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι η κλινική ευαισθησία για SARS-CoV-2 σε σύγκριση 

με μοριακό test αναφοράς, η ύπαρξη ποσοστού κλινικής ειδικότητας για SARS-CoV-2, 

καθώς και η συμπερίληψη στις ενδείξεις αποτελέσματος ένδειξης εγκυρότητας της 

εκτέλεσης της δοκιμασίας (εκτός από την ένδειξη για θετικό ή αρνητικό). Με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης 

Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, δύνανται να εξειδικεύονται 

περαιτέρω τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας των 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) και 

να προστίθενται επιπλέον χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας, να καθορίζονται οι 

φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, που δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς, οι 

κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου 

με αναφορά στα επιδημιολογικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και κάθε σχετική προς τα 

ανωτέρω λεπτομέρεια.  

4. Οι φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid 

test) υποχρεούνται αμελλητί να καταχωρούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε 

Βάση Δεδομένων Επιδημιολογικών Ελέγχων, που λειτουργεί στο Εθνικό Μητρώο 

Ασθενών COVID-19, τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που ελέγχθηκαν, 

το αποτέλεσμα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό) και την κατηγοριοποίηση του 

ελεγχόμενου φυσικού προσώπου σε μία εκ των ομάδων προσώπων που υπάγονται σε 

αυτούς τους επιδημιολογικούς ελέγχους. Σε περίπτωση μη καταχώρησης ή 

καθυστερημένης καταχώρησης των στοιχείων στην εφαρμογή επιβάλλονται οι ακόλουθες 

κυρώσεις: α) πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και β) σε περίπτωση υποτροπής, 

ανάκληση λειτουργίας του ιδιωτικού διαγνωστικού φορέα για χρονικό διάστημα τριάντα 

(30) ημερών.  

4α. Ιδιωτικά φαρμακεία δύναται να διαθέτουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων 

ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test) για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον 

κορωνοϊό COVID-19 σε φυσικά πρόσωπα. Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά των 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), για 
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τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι η κλινική ευαισθησία 

για SARS-CoV-2 σε σύγκριση με μοριακό test αναφοράς, η ύπαρξη ποσοστού κλινικής 

ειδικότητας για SARS-CoV-2, καθώς και η συμπερίληψη στις ενδείξεις αποτελέσματος 

ένδειξης εγκυρότητας της εκτέλεσης της δοκιμασίας, εκτός από την ένδειξη για θετικό ή 

αρνητικό. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω τα 

ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), που διατίθενται μέσω 

φαρμακείων, καθώς και να καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του 

παρόντος.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ορίζονται η 

έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής της Βάσης Δεδομένων Επιδημιολογικών Ελέγχων, ο 

τρόπος ένταξής της και διασύνδεσής της με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, τα 

χαρακτηριστικά λειτουργίας της, οι φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών 

ελέγχων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης και καταχώρησης, οι φορείς παρακολούθησης 

δεδομένων για επιδημιολογικούς λόγους και κάθε σχετική προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια».  

Στο άρθρο τριακοστό πρώτο, 

-που είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 88 του ν. 4745/2020  (Α’ 214), κατωτ. αριθ. 

872, 

-τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2, προστέθηκε παρ. 4α και το άρθρο αυτό 

διαμορφώθηκε εκ νέου ως άνω από το άρθρο 1 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 

1214. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342/2020 «Εξειδίκευση των αναγκαίων 

χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων 

και ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων 

που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου» (Β’ 5198), κατωτ. 

αριθ. 923. 

Με το άρθρο 1 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, είχε οριστεί  ότι: «Η 

ισχύς του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), ως προς τους όρους 

διενέργειας και χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων και την υποχρέωση 

ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, παρατείνεται 

έως την 31.3.2021.» 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10002/2021 «Ρυθμίσεις για τακτικό προγραμματισμό 

ελέγχων φορείας κορωνοϊού COVID-19 με χρήση προϊόντων ταχέων ελέγχων 

ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test)» (Β’ 768), κατωτ. αριθ. 1142. 

Με την παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021  (Α΄ 63), κατωτ. αριθ. 1256, ορίστηκε 

ότι: «Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού νοούνται ως φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων 

μοριακών ελέγχων (rapid test) και υπέχουν μέσω του συμβεβλημένου ιατρικού 

προσωπικού τους την υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο 

Ασθενών COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό πρώτο του ν. 4737/2020 

(Α’ 204).» 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL868HQV_d05BHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZGg8o0Uu3wLjZ6iHJIt71fw2xGzV3YFtsSgxt2au7g
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lkOWV0sU0Pl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUZdGb0pWsFUsN0b-fqNIma6-OC85C5zvM-nj3rCSHgQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fss9ofyoJlDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHQpaGyaGNn9UGvPTZ7ukgI0kq0f0_wbrYaQwnZBqfD_
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Άρθρο τριακοστό δεύτερο 

Δωρεά για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής ΜΕΘ 

(Προστίθεται παρ. 1Α στο άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ.167)  

 

Άρθρο τριακοστό τρίτο 

Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου 

1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες με την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων 

σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-

2021, λόγω των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από 

την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19. Οι ανταποδοτικές υποτροφίες του παρόντος δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε 

φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 72 του 

ν. 4610/2019 (Α΄ 70).  

2. Η κάλυψη της δαπάνης των υποτροφιών της παρ. 1 μπορεί να βαρύνει τον 

προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, που διαχειρίζονται οι Ειδικοί 

Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται το ύψος της ανταποδοτικής 

υποτροφίας και τυχόν λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών της παρ. 1, 

εφόσον η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε. στο πλαίσιο εκτέλεσης 

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Εκδόθηκε η υ.α. 28727/Ζ1/2021 «Χρηματοδότηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων για την απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

υποψήφιους διδάκτορες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τη διεξαγωγή 

επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) - Καθορισμός του ύψους της 

υποτροφίας και ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης και 

υλοποίησης των πράξεων που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο “Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής 

διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων” του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2014- 2020”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)» (Β’ 1017), κατωτ. αριθ. 1178. 

3. Υποτροφίες της παρ. 1 δύνανται να χορηγούνται και να βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ίδιους ή ιδιωτικούς 

πόρους, που εξασφαλίζει το κάθε Τμήμα ή Σχολή του Α.Ε.Ι. ή το ίδιο το Α.Ε.Ι.. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται 

το ύψος της ανταποδοτικής υποτροφίας και τυχόν λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση 

υποτροφιών της παρούσας. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zNy8ycs-iQj3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVjwcpUT9vKnO-GIA4zkHtTCQWiwVWOQrmrwGwybskNv
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... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

Άρθρο τριακοστό όγδοο 

Δαπάνες Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

Στην παρ.  2 του άρθρου  6 της υποπαρ.  Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) 

προστίθεται περ. ε΄ και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:  

«2. α. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχανικούς για την επίβλεψη και 

εκτέλεση των δημόσιων έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία,  

β. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υποχρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (Δ.Ε.) τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών κτιρίων του 

φορέα τους, αν είναι αναγκαία για τον σκοπό της μετακίνησης η μεταφορά εξοπλισμού 

ή υλικών που λόγω βάρους ή όγκου δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα,  

γ. για τους υπαλλήλους του τεχνικού εξοπλισμού των Περιφερειών της Χώρας, όπως 

χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί αυτοκινήτων, τεχνίτες και εργάτες, για τις μετακινήσεις 

τους από την έδρα της υπηρεσιακής τους μονάδας στον τόπο παροχής εργασίας τους με 

αυθημερόν επιστροφή,  

δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις, αυτοψίες ή δειγματοληψίες 

ή συντήρηση σχολείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονομικής ή ιατρικής 

μέριμνας, και μέχρι πεντακόσια πενήντα (550) χιλιόμετρα μηνιαίως, για όλες τις ως άνω 

περιπτώσεις, επιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, 

ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου της παρ. 1 του άρθρου 4, με προσωπική τους 

ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται 

διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές 

καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων και 

ο τυχόν ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής 

μεταφοράς. Για τα επιπλέον χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου 

εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων. Όλως εξαιρετικώς, σε περίπτωση εκτεταμένης 

φυσικής καταστροφής και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ, 

οι μετακινήσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ δύνανται να υπερβαίνουν το παραπάνω 

μηνιαίο χιλιομετρικό όριο,  

ε. στους Επιθεωρητές - Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), οι οποίοι 

μεταβαίνουν σε απόσταση έως πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα της Αρχής ή τις 

έδρες των περιφερειακών υπηρεσιών αυτής, με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων και 

επιθεωρήσεων που τους έχουν ανατεθεί, καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής 

αποζημίωσης του άρθρου 8 της υποπαρ. Δ.9, η δαπάνη διοδίων και ο τυχόν ναύλος του 

οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς. 

Για τα επιπλέον χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου των 
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συγκοινωνιακών μέσων. Η παρούσα περίπτωση ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τους 

ελέγχους που πραγματοποιούνται για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων 

μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν 

της 31ης.3.2021.  

Οι μετακινήσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των 

περ. δ΄ και ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 7.». 

 

... 

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο 

Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία Αγροτικών Συνεταιρισμών 

1. Η προθεσμία διενέργειας τακτικής γενικής συνέλευσης των Αγροτικών 

Συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του 

ν. 4673/2020 (Α΄ 52) και σε καταστατικά Αγροτικών Συνεταιρισμών παρατείνεται μέχρι 

και τις 30.4.2021.  

Για περαιτέρω παράταση της άνω προθεσμίας βλ. την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 

4792/2021 (A΄ 54), κατωτ. αριθ. 1243. 

2. Παρατείνεται μέχρι τις 30.4.2021 η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, 

Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών.  

Για περαιτέρω παράταση της θητείας των μελών των άνω οργάνων βλ. την παρ. 2 

του άρθρου 22 του ν. 4792/2021 (A΄ 54), κατωτ. αριθ. 1243. 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά. 

 

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

 

839. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 66669 

της 8/22.10.2020 «Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων ημερών 

μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2020 υπαλλήλου του Δήμου Πύργου. (Β’ 4668) 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8KAgm1VVW05ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijK28gOPa-mT9O2TGfxqG5evFFpOhRARJ5NdE38xEv-_o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8KAgm1VVW05ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijK28gOPa-mT9O2TGfxqG5evFFpOhRARJ5NdE38xEv-_o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OcEMZ7fcpb_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWPMAa_yz9xwAxkB-Ktxm9d7DsThGPx6damJSl67ZWvJ
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840. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 

ΕΞ/535678/2561 της 12/22.10.2020 «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, 

για πέντε (5) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της 

Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για 

το έτος 2020» (Β’ 4668) 

 

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

 

841. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. 5556/ Β1/1310 της 16/22.10.2020 «4η 

τροποποίηση της υπ’ αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 

ΙΙ”» (Β΄ 3905)» (Β’ 4676)  

 

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), όπως διατηρήθηκε 

σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.  

2. To 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. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α΄ 133), όπως ισχύει.  

5. Την υπ’ αρ. 85847/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).  

6. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, 

μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156), με το οποίο 

συστήνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Ειδική Γραμματεία 

Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Ταμείου Συνοχής».  

7. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ειδικότερα τα άρθρα 28 και 51.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OcEMZ7fcpb_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWPMAa_yz9xwAxkB-Ktxm9d7DsThGPx6damJSl67ZWvJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8efgz5iwAuHofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRvWueXRtxbl6Ejn6CTOtcBjo1fSJ0xhRfEaqYBhj-cH
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8. Την υπό στοιχεία 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/ 

ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης “Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 

4314/2014 και κατάργηση της υπό στοιχεία  1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής 

υπουργικής απόφασης” (Β’ 1248)» (Β’ 2064).  

9. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (CCI 2014GR16M2OP001), του ΕΣΠΑ 2014-

2020, όπως ισχύει κάθε φορά.  

10. Την υπ’  αρ. 113091/05.11.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της ΕΥΔ 

ΕΠΑΝΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).  

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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) 1083/2006.  

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις 

στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 

1080/2006.  

13. Τον «Κατ’ εξουσιοδότηση» Κανονισμό της (ΕΕ) 480/2014 της επιτροπής της 3ης 

Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ιδιαίτερα το Τμήμα ΙΙ, για τη συμπλήρωση του 

Κανονισμού 1303/2013 αναφορικά με τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής. 

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των 

Κανονισμών (ΕΕ) 1296/2013, (ΕΕ) 1301/2013, (ΕΕ) 1303/2013, (ΕΕ) 1304/2013, (ΕΕ) 

1309/2013, (ΕΕ) 1316/2013, (ΕΕ) 223/2014, (ΕΕ) υπ’ αρ. 283/2014 και της απόφασης 

υπ’ αρ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 966/2012.  

15. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 821/2014 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2014, 

περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και 

διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα 

μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων 

πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και 
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αποθήκευσης των δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 

2019/255.  

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 23.04.2020 για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 1301/2013 και 1303/2013 

όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης 

της COVID.  

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.  

18. Τον Κανονισμό (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 («De Minimis»).  

19. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 

υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2573)» (Β’ 2857).  

20. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών 

διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 

ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων 

σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β΄ 2784).  

21. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 υπουργική απόφαση 

«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) 

υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 -2020, - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 -2020 

από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’ 5968).  

22. Το υπό στοιχεία 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: 

«Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 

που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: 

Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει.  

23. Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Για 

Χρηματοδοτικά Μέσα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 με ημ. Έκδοσης: 

27.11.2019.  

24. To έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με την επιλογή φορέων 

εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (2016/C 276/1).  

25. Το έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη για το άρθρο 37 παρ. 7, 8, 9 του ΚΚΔ - 

Συνδυασμός στήριξης από ΧΜ με άλλη μορφή στήριξης, EGESIF_15_0012-02, 

10/08/2015.  



146 
 

26. Το έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 

Ταμείων (ΕΔΕΤ) κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (SWD(2017) 156 final, 

02/05/2017).  

27. Την υπό στοιχεία 46274/ΕΥΘΥ  482/27.04.2016 υπουργική απόφαση «Βασικές 

κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής 

και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων δημόσιου χαρακτήρα».  

28. Τον ν. 3912/2011 (Α΄ 17), περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) και τον ν. 4608/2019 (Α’ 66), με 

τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ν. 3912/2011) και αυτή 

μετεξελίχθηκε στη νέα της επωνυμία, ως «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.».  

29. Την από 24.11.2015 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την έγκριση του Δελτίου 

Εξειδίκευσης για τη Δράση «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» στο πλαίσιο του ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίνονται 

και τα κριτήρια επιλογής πράξης και μεθοδολογίας αξιολόγησης και την με ημερομηνία 

13/10/2020 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, με την οποία εγκρίνεται το 

Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης 03-4c-3.4-04: «Πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ 

(Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ).  

30. Την πρόσκληση προς την Ε.Τ.Ε.ΑΝ Α.Ε. για την υποβολή πρότασης προκειμένου 

να ενταχθεί η πράξη «Σύσταση Ταμείου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» στο ΕΠΑνΕΚ (Κωδικός 

Πρόσκλησης 047), την υπ΄αρ. 215589/28.11.2016 αίτηση χρηματοδότησης της ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ για την σύσταση του Ταμείου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ και την Ένταξη της πράξης με την 

υπό στοιχεία 7327/2388/Α2/30.11.2016 απόφαση, κατόπιν εξέτασης ειδικότερα σχετικά 

με την κάλυψη των εγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής φορέα εφαρμογής 

Χρηματοδοτικών Μέσων- δικαιούχου, βάσει της οποίας η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (πρώην ΕΤΕΑΝ) διαθέτει την απαραίτητη ειδική 

εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα διαχείρισης χρηματοδοτικών μέσων που 

διατίθενται σε επιχειρήσεις, δύναται να αναλάβει καθήκοντα διαχειριστή Ταμείου 

Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το σημείο β (ii) της παρ. 4 του άρθρου 38, του 

Καν. (ΕΕ) 1303/2013, όπως ισχύει και βάσει της διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται 

στο καθοδηγητικό έγγραφο της Επιτροπής υπό στοιχεία 2016/C 276/01, παρ. 3.5 και 

πληροί τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014.  

31. Την εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante assessment) «Αναθεώρηση και 

επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης του προτεινόμενου Χρηματοδοτικού 

Μέσου με στόχο παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα κατά την 

προγραμματική περίοδο 2014 - 2020» της ΠΠ 2014-2020, όπως αυτή επικαιροποιήθηκε 

και ισχύει.  

32. Την υπ’ αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ταμείου 

Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”» (Β΄  3905), η οποία 

τροποποιήθηκε με τις: α) υπό στοιχεία 4127/ 938Α1/02.09.2017 κοινή υπουργική 

απόφαση (Β΄ 3054), με την οποία δόθηκε αρμοδιότητα στην Επενδυτική Επιτροπή του 

Ταμείου, β) με την υπό στοιχεία 5883/ Β1/1245/26.09.2018 κοινή υπουργική απόφαση, 
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με την οποία το αρχικό κεφάλαιο των 68 εκ. € ανακατανεμήθηκε στις Περιφέρειες της 

χώρας και γ) με την υπό στοιχεία 2193/Β1/491/16.04.2020 κοινή υπουργική απόφαση 

(Β΄ 1474), με την οποία το κεφάλαιο του ταμείου αυξήθηκε κατά 20 εκ€, στα 88 εκ. € 

συνολικά.  

33. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 92.000.000 €, η οποία 

βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:  

 

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση 

Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» (Β΄ 3905), ως 

εξής:  

1. Στο άρθρο 2 «Πόροι του Ταμείου» προστίθεται παράγραφος 2β ως ακολούθως:  

«2β. Στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», προστίθενται επιπλέον πόροι 

ύψους ενενήντα δύο εκατομμυρίων (92.000.000,00) ευρώ, οι οποίοι προέρχονται από 

συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Του ποσού αυτού η καταβολή 

ακολουθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις των συνεισφορών σε Ταμείο Χαρτοφυλακίου 

σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. Οι επιπλέον πόροι του Ταμείου με τους πόρους που θα διατεθούν ως άμεση 

επιχορήγηση συμβάλλουν στους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί στο Εθνικό 

Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ),λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες λόγω της κρίσης της πανδημίας και αυξημένων 

αναγκών υποστήριξης των πολιτών.»  

2. Στο άρθρο 2 «Πόροι του Ταμείου» τροποποιείται ο πίνακας της παρ. 3:  

 

Κατηγορία Περιφέρειας 

Άξονας 

Προτεραιότητας 

03 

Άξονας 

Προτεραιότητας 

03Σ 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Ανατολική 

Μακεδονία και 

Θράκη, Κεντρική 

Μακεδονία, 

Ήπειρος, Θεσσαλία, 

Δυτική Ελλάδα 

 97.948.698,91 

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αττική, Νότιο 

Αιγαίο 
37.347.987,38 4.034.159,91 

Σε Μετάβαση 

Στερεά Ελλάδα, 

Δυτική Μακεδονία, 

Πελοπόννησος, 

Ιόνια νησιά, Βόρειο 

Αιγαίο και Κρήτη 

32.242.545,42 8.426.608,38 

Σύνολο 

(180.000.000,00) 
 167.539.231,71 12.460.768,29 
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Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση 

του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» (Β΄ 

3905), ισχύει ως έχει.  

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

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

 

842. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

67845 της 22/22.10.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής 

λειτουργίας των Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από 23.10.2020 έως και 6.11.2020» (Β’ 4682) 
(Καταργήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 12 της απ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/2020 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4709), 

κατωτ. αριθ. 846). 

Με το άρθρο 21 του ν. 4786/2021 (Α΄ 43), κατωτ. αριθ. 1198, ορίστηκε ότι: «Σε 

περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και 

οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος των υπό 

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 65912/15.10.2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ. 67845/22.10.2020 κοινών 

αποφάσεων των υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης (Β΄ 4568, Β΄ 4682) και των υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2.11.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2.11.2020 κοινών 

αποφάσεων των Yπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 

του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και 

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 4829, Β΄ 4831), με τις 

οποίες ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων, ορίζεται αυτεπαγγέλτως με πράξη 

του Προϊσταμένου του δικαστηρίου ή του προέδρου του τμήματος, ημέρα και ώρα 

συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της 

υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, 

γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. 

Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα 

δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας 

του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο, ο γραμματέας του 

δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει 

τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα γνωστοποιείται η νέα 

δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών 

δικαστηρίων «solon.gov.gr» για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο 

εν λόγω σύστημα.» 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YQEsABNRdhPnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXdwJi4_cNOi4FkCcX_fYCtDGTLRSCrbC8soDIoK88jw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rNp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteath_7AImuNtyy0VcbmlbHiyvxRd7fBrywH9HJuVJT5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKXtn9_IDe7pe3TBpv_1-g4s-U1xmtbt5SwTglYy2kxw
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----------.---------- 

 

843.ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 2850 της 21/23.10.2020 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του 

Μέτρου 21 “Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που 

πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19”» (Β΄ 4701)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τον 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), όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα της παρ. 2 του 

άρθρου 69.  

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» 

που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 

με την παρ. 22 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

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.  

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1698/2005 του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20-12-2013).  

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 

κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 

352/1978, (ΕΚ) υπ’ αρ. 165/1994, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/1998, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, (ΕΚ) 

υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20-12-2013).  

6. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 

2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση 

(ΕΕ L 227/31-07-2014).  

7. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

(Α΄ 138).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRdIF73rZ_DWZrqg9WKfgVWNR7_EbVUcVHxr9dgGlkHj
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8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

9. Την υπ’ αρ. 5358/10-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Σκρέκα» (Β΄ 3374).  

10. Την υπ’ αρ. 282966/9-7-2007 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΄ 125).  

11. Την υπ’ αρ. 4941/07-11-2011 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα 

Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 

καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του 

Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» (Β΄ 2538).  

12. Την υπ’ αρ. 24944/20-09-2016 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2020» (Β΄ 3066), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

13. Την υπ’  αρ. 281255/06-05-2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την 

επωνυμία “Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)”» (Β΄ 794). 

14. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 

Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020”» (Β΄ 1273), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

15. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170 final/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της 

Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 

2014-2020 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

16. Την υπ’ αρ. 65264/16-10-2020 σύμφωνη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  

17. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Ενισχυόμενο Μέτρο – Σκοπός 

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση του θεσμικού πλαισίου για την 

εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση του Μέτρου 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη 

στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας 

COVID-19» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.  
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2. Στόχος του Μέτρου είναι η διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής δράσης 

των γεωργών του τομέα της ελαιοποιήσιμης ελιάς ή/και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίοι 

πλήττονται από την πανδημία COVID-19.  

3. Το μέτρο συνεισφέρει στην προτεραιότητα 2: «Ενίσχυση της βιωσιμότητας των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε 

όλες τις περιφέρειες και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της 

βιώσιμης διαχείρισης των δασών» και ειδικότερα στην Περιοχή Εστίασης 2α: «Βελτίωση 

της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση 

της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως 

προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η 

διαφοροποίηση της γεωργίας».  

 

Άρθρο 2 

Αρμόδιοι Φορείς 

1. Φορέας Διαχείρισης του Μέτρου είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), η οποία έχει και την 

αρμοδιότητα της συνολικής διαχείρισης και εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020, όπως προβλέπεται στο ν. 4314/2014, καθώς και τον συντονισμό 

και παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

(ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 και του θεσμικού πλαισίου του Μέτρου.  

2. Οργανισμός Πληρωμής του Μέτρου είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου 

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).  

 

Άρθρο 3 

Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί 

Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι εννοιολογικοί 

προσδιορισμοί:  

1. Αιτήσεις  

α) Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ): Η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος στο πλαίσιο 

του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, αναφέροντας κατά περίπτωση όλα τα στοιχεία της 

εκμετάλλευσης για τις γεωργικές εκτάσεις για τις οποίες ζητείται στήριξη καθώς και τις 

μη γεωργικές εκτάσεις.  

β) Αίτηση στήριξης-πληρωμής: Η αίτηση που υποβάλλει ο υποψήφιος για την ένταξη 

στο εν λόγω μέτρο του ΠΑΑ που ταυτόχρονα είναι και αίτηση πληρωμής της ενίσχυσης.  

2. Επιλέξιμη έκταση: το σύνολο της επιλέξιμης προσδιορισθείσας έκτασης των 

αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, που 

προκύπτει για το έτος χρήσης ΕΑΕ 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.  

3. Νόμιμη κατοχή: η κατοχής της εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα νόμιμα παραστατικά 

τεκμηρίωσης, που υποβλήθηκαν με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2019, σύμφωνα 
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με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο υποβολής και είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική 

μορφή.  

4. Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΣ): περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) ηλεκτρονική βάση δεδομένων  

β) σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων  

γ) σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων  

δ) σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης  

ε) Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης  

στ) Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου  

ζ) ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε δικαιούχου ο οποίος υποβάλλει 

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.  

5. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) 2014-

2020: νοείται το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014- 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  61 του ν. 4314/2014.  

6. Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ): νοείται το επί μέρους πληροφοριακό σύστημα που 

λειτουργεί με άμεση σύνδεση με το ΟΣ και ενδεχομένως με άλλες βάσεις δεδομένων και 

μέσω διεπαφών με το ΟΠΣΑΑ, για τις ανάγκες εφαρμογής του Μέτρου 21.  

7. Πράξη: νοείται απόσπασμα της απόφασης Ένταξης Πράξεων με τα στοιχεία ένταξης 

σε συγκεκριμένη δράση για ένα συγκεκριμένο δικαιούχο.  

8. Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (εφεξής ΜΑΑΕ): συστάθηκε με 

βάση το άρθρο 1 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), όπως ισχύει κάθε φορά και σε αυτό 

εγγράφονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική 

δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.  

9. ΣΔΕ: Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 

της Ελλάδας 2014- 2020», όπως αυτό έχει εκδοθεί με την υπ’ αρ. 1065/2016 (Β΄ 1273) 

απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ισχύει. 

 

Άρθρο 4 

Πεδίο εφαρμογής 

Το Μέτρο 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που 

πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» εφαρμόζεται σε 

ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας.  

 

Άρθρο 5 

Κριτήρια επιλεξιμότητας 

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία:  
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- είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται από την εγγραφή 

τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (οικονομικό 

έτος 2019) και  

- να έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη έκταση όπως ορίζεται στο άρθρο 3.  

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την 

υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής όσο και κατά την καταβολή της ενίσχυσης.  

 

Άρθρο 6 

Ύψος ενίσχυσης 

1. Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης πραγματοποιείται ανά δικαιούχο σύμφωνα με 

την κλάση εκταρίων της επιλέξιμης έκτασης.  

2. Το ύψος ενίσχυσης για κάθε κλάση επιλέξιμης έκτασης ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο 

ως εξής:  

 

Κλάση επιλέξιμης έκτασης Ύψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο 

0 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 1 ha 300 € 

1 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 1,5 ha 600 € 

1,5 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 3 ha 1.100 € 

3 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 5 ha 1.600 € 

5 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 7 ha 2.000 € 

7 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 10 ha 2.500 € 

10 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 15 ha 3.000 € 

15 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 20 ha 3.500 € 

επιλέξιμη έκταση > 20 ha 4.000 € 

 

3. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ για να αποζημιώσει τους δικαιούχους, 

λόγω της σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους από τη διατάραξη της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.  

4. Το τελικό ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 

ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος για την αντιμετώπιση των 
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επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, το οποίο δεν 

μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 7.000 €.  

 

Άρθρο 7 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Δημοσιοποίηση του Μέτρου 

1. Η ΕΥΔ ΠΑΑ προωθεί προς υπογραφή από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ σχέδιο Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξηςπληρωμής από τους 

υποψηφίους δικαιούχους.  

2. Στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζονται τα κατωτέρω:  

α) το προκηρυσσόμενο μέτρο  

β) ο τόπος και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις 

στήριξης-πληρωμής  

γ) το συνολικό ποσό της δημόσιας ενίσχυσης καθώς και το ύψος ενίσχυσης  

δ) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στήριξηςπληρωμής μέσω του ΠΣ  

ε) τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούν οι δυνητικοί δικαιούχοι  

στ) οι διαδικασίες διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής  

ζ) τα σημεία και οι διαδικτυακοί τόποι για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το 

Μέτρο  

η) η ενημέρωση των υποψηφίων ότι τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με 

τα άρθρα 111-113 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να 

αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται οι διατάξεις των 

Κανονισμού (ΕΚ) 45/2001 και (ΕΕ) 679/2016 περί προστασίας των δεδομένων.  

3. Μετά την έκδοση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με ευθύνη της 

ΕΥΔ ΠΑΑ, αυτή αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, στους 

διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr 

και του ΕΣΠΑ www.espa.gr, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι 

έλαβαν εγκαίρως γνώση της ύπαρξης και του περιεχομένου της.  

Σε κάθε περίπτωση, τηρείται από την ΕΥΔ ΠΑΑ αρχείο με τα αποδεικτικά στοιχεία 

δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης. Το κείμενο που δημοσιεύεται μπορεί να αποτελεί 

περίληψη της πλήρους Πρόσκλησης και να παραπέμπει σε αναλυτικό πληροφοριακό 

υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των υποψηφίων σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική 

μορφή, είτε από την έδρα των εμπλεκόμενων φορέων, είτε μέσω του διαδικτύου.  

4. Με ευθύνη της ΕΥΔ ΠΑΑ, τα στοιχεία της Πρόσκλησης καταχωρίζονται στο 

ΟΠΣΑΑ. Με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ, τα 

στοιχεία της Πρόσκλησης μεταφέρονται στο ΠΣ μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η 

ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης - πληρωμής.  
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Άρθρο 8 

Υποβολή αίτησης στήριξης - πληρωμής 

1. Μετά τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης και προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο, 

οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ αίτηση στήριξης-πληρωμής, και 

παράλληλα δηλώνουν ότι: 

- δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό 

Πρόγραμμα, ή  

- δεν έχουν ήδη λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης 

πράξης, ή  

- έχουν λάβει σχετική στήριξη για συγκεκριμένο καθεστώς. Το εν λόγω ποσό 

συμπληρώνεται βάσει παραμετρικού αρχείου,  

εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

2. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς μέσω του ΠΣ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και 

ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.  

Η ορθή καταχώριση και υποβολή στο ΠΣ της αίτησης στήριξης– πληρωμής, καθώς και 

η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.  

Ο υποψήφιος εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση και τη φυλάσσει στο αρχείο του.  

Με την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής, οι υποψήφιοι αποδέχονται την 

περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των 

ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων συμπεριλαμβανομένων. Σε κάθε περίπτωση, 

διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.  

3. Οι υποψήφιοι μπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν μέρει την 

αίτηση στήριξης-πληρωμής, μέσω του ΠΣ, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, 

εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στη σχετική 

Πρόσκληση. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι ακολουθούν τη διαδικασία που 

περιγράφεται στα ανωτέρω σημεία  

4. Δεν απαιτείται η αποστολή υπογεγραμμένων αντίγραφων ή αποδεικτικών κατάθεσης 

της αίτησης από τους υποψήφιους προς την ΕΥΔ ΠΑΑ.  

 

Άρθρο 9 

Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης - πληρωμής 

1. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, η 

ΕΥΔ ΠΑΑ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο του συνόλου των αιτήσεων μέσω του ΠΣ.  

Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται μηχανογραφικά στο σύνολο των υποβληθεισών 

αιτήσεων και περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις δεδομένων (π.χ. 

ΟΣ, ΜΑΑΕ, κ.λπ.).  

Ο έλεγχος των αιτήσεων περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω:  

α) το εμπρόθεσμο της υποβολής·  
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β) την πληρότητα της αίτησης και την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας 

δικαιούχων·  

γ) τον προσδιορισμό της κλάσης επιλέξιμης έκτασης και του αντίστοιχου ποσού 

ενίσχυσης·  

δ) την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης ή υπεραντιστάθμισης από άλλα ενωσιακά ή 

εθνικά καθεστώτα, στο πλαίσιο της στήριξης για τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας 

COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει 

ένας δικαιούχος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, όσον 

αφορά στον πρωτογενή τομέα, δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 7.000 €.  

2. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, για το σύνολο των αιτήσεων που έχουν 

υποβληθεί στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης δημιουργείται από την ΕΥΔ ΠΑΑ, μέσω 

του ΠΣ, προσωρινός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης - 

πληρωμής.  

3. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο ΠΣ και ο κάθε υποψήφιος δικαιούχος δύναται να 

λάβει αναλυτική πληροφόρηση για τα ατομικά αποτελέσματα της αξιολόγησης της 

αίτησης στήριξής του μέσω του ΠΣ. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων ανακοινώνεται 

στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ (www.minagric.gr), του ΠΑΑ 

(www.agrotikianaptixi.gr) και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www. opekepe.gr).  

4. Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή, ηλεκτρονικά μέσω 

του ΠΣ, κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη 

παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία που θα προσδιορίζεται στην πρόσκληση. Στην προσφυγή του, ο υποψήφιος 

οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής της προσφυγής. Ο έλεγχος των 

ενδικοφανών προσφυγών υλοποιείται με ευθύνη της ΕΥΔ ΠΑΑ μέσω του ΠΣ με 

μηχανογραφική διασταύρωση όπως περιγράφεται στην παρ. 1 και εμφανίζεται το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης ενδικοφανούς προσφυγής στο ΠΣ.  

5. Τα τελικά αποτελέσματα της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών θεωρούνται 

οριστικά και καταχωρίζονται στο ΠΣ από την ΕΥΔ ΠΑΑ, ώστε να οριστικοποιηθεί ο 

προσωρινός πίνακας των παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής.  

6. Για τις προσφυγές που δεν κρίθηκαν βάσιμες, οι προσφεύγοντες ενημερώνονται μέσω 

του οριστικού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων από το ΠΣ.  

7. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου – αξιολόγησης των αιτήσεων 

στήριξης-πληρωμής και της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών δημιουργείται από 

την ΕΥΔ ΠΑΑ, μέσω του ΠΣ, οριστικός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών 

αιτήσεων στήριξης-πληρωμής. Για την ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με την 

τελική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής τους, ακολουθείται η διαδικασία 

που περιγράφεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου για τον προσωρινό πίνακα.  

8. Το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξηςπληρωμής, τα αποτελέσματα των 

διοικητικών ελέγχων καθώς και τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενδικοφανών 

προσφυγών, μεταφέρονται από το ΠΣ στο ΟΠΣΑΑ, με χρήση κατάλληλης υπηρεσίας 

διαδικτύου από την ΕΥΔ ΠΑΑ.  
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9. Για τα στοιχεία των υποψηφίων που δημοσιοποιούνται, εφαρμόζονται τα άρθρα 111-

113 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και παρέχεται ενημέρωση ότι αυτά ενδέχεται να 

αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις των 

Κανονισμών (ΕΚ) 45/2001 και (ΕΕ) 679/2016 περί προστασίας των δεδομένων.  

 

Άρθρο 10 

Ένταξη πράξεων 

1. Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη (παραδεκτές αιτήσεις στήριξης-

πληρωμής), η ΕΥΔ ΠΑΑ εκδίδει απόφαση ένταξης πράξεων, με βάση τις πληροφορίες 

που περιλαμβάνονται στις σχετικές αιτήσεις, τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου 

αυτών καθώς και τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών που τυχόν 

υποβλήθηκαν.  

2. Η απόφαση Ένταξης Πράξεων περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τον κωδικό ΟΠΣΣΑ και 

τα βασικά στοιχεία των αντίστοιχων πράξεων.  

3. Τελικός διατάκτης της απόφασης Ένταξης Πράξεων είναι ο Γενικός Γραμματέας 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ.  

4. Η απόφαση Ένταξης Πράξεων, με ευθύνη της ΕΥΔ ΠΑΑ, αναρτάται στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ (www.minagric.gr), του ΠΑΑ 

(www.agrotikianaptixi.gr) και η ανάρτησή της δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο. 

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για την ανάρτηση της απόφασης Ένταξης Πράξεων 

μέσω εξατομικευμένης πληροφόρησης - μηνύματος που παρέχεται από το ΠΣ.  

5. Οι δικαιούχοι θεωρείται ότι έλαβαν γνώση, με μόνη τη δημοσιοποίηση της απόφασης 

ένταξης πράξεων.  

6. Σε κάθε περίπτωση η ΕΥΔ ΠΑΑ τηρεί αρχείο με τα αποδεικτικά στοιχεία 

δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων.  

7. Μετά την έκδοση της απόφασης Ένταξης Πράξεων, τα στοιχεία της (αριθμός και 

ημερομηνία πρωτοκόλλου, ΑΔΑ) καταχωρίζονται από την ΕΥΔ ΠΑΑ στο ΟΠΣΑΑ.  

8. Η απόφαση Ένταξης Πράξεων μεταφέρεται στο ΠΣ μέσω κατάλληλης διαδικτυακής 

υπηρεσίας που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ και σχετικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης παράγεται 

αυτόματα από το ΟΠΣΑΑ.  

 

Άρθρο 11 

Ανάκληση ένταξης πράξεων 

1. Η ένταξη μιας πράξης δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η διαπίστωση της 

ανάγκης ανάκλησης της ένταξης μιας πράξης μπορεί να προκύψει με την υποβολή 

αιτήματος από το δικαιούχο, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 809/2014. 

Το αίτημα ανάκλησης υποβάλλεται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ και 

λαμβάνει μοναδικό αριθμό και ημερομηνία οριστικοποίησης  
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2. Ο διοικητικός έλεγχος του αιτήματος ανάκλησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 

την ΕΥΔ ΠΑΑ μέσω του ΠΣ. Το αίτημα ανάκλησης και ο διοικητικός έλεγχος αυτού 

μεταφέρονται από το ΠΣ στο ΟΠΣΑΑ, μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας.  

3. Η ανάκληση ενταγμένης πράξης πραγματοποιείται μέσω τροποποίησης της 

Απόφασης Ένταξης Πράξεων.  

4. Σύμφωνα με το άρθρο  3 του Κανονισμού (ΕΕ) 809/2014, δεν επιτρέπονται 

ανακλήσεις στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στην αίτηση στήριξης - πληρωμής, ή εάν η αρμόδια αρχή 

έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή εάν 

από τον επιτόπιο έλεγχο αποκαλυφθούν τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.  

5. Στην περίπτωση που για την συγκεκριμένη πράξη, η οποία ανακαλείται, έχει 

καταβληθεί πληρωμή γίνεται ανάκτηση του ποσού σύμφωνα με το άρθρο 14.  

 

Άρθρο 12 

Επιτόπιοι έλεγχοι 

Φορέας διεξαγωγής των επιτόπιων ελέγχων είναι η ΕΥΔ ΠΑΑ, σύμφωνα με το 

Κεφάλαιο ΙΙΙ.2 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχων του ΠΑΑ 2014-2020, στο 

πλαίσιο του άρθρου 49 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 809/2014.  

 

Άρθρο 13 

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 

1. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμός Πληρωμών πραγματοποιεί την έγκριση 

(αναγνώριση και εκκαθάριση) της δαπάνης, δια των οργανικών μονάδων επιπέδου 

περιφερειακών Διευθύνσεων, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τον 

κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΕΓΕΠ, όπως κάθε φορά ισχύει. Λεπτομέρειες για τη 

διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, περιλαμβάνονται σε σχετική εγκύκλιο του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  

2. Οι πληρωμές διενεργούνται στο σύνολο της επικράτειας και ανά Περιφέρεια 

Στήριξης μετά τη δημιουργία φακέλου, εκ του μηχανογραφικού αρχείου πληρωμών του 

ΟΠΣΑΑ, όπως περιγράφεται αναλυτικά σε σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  

3. Ο φάκελος πληρωμής κατ΄ ελάχιστον περιλαμβάνει:  

α) Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής των δικαιούχων ενίσχυσης εκτυπωμένη ανά 

παρτίδα από το μηχανογραφικό αρχείο πληρωμών της Βάσης Δεδομένων, και 

υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος, τον προϊστάμενο της 

αρμόδιας Διεύθυνσης και τον Γενικό Διευθυντή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπου απαιτείται.  

β) Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής εκτυπωμένη ανά παρτίδα από το 

μηχανογραφικό αρχείο πληρωμών της Βάσης Δεδομένων, υπογεγραμμένη από τον 

προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος, τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης και τον 

Γενικό Διευθυντή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπου απαιτείται.  
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γ) Λίστες ελέγχων με τα αποτελέσματα των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων από τις 

αρμόδιες Διευθύνσεις του Οργανισμού υπογεγραμμένες από τους αντίστοιχους 

προϊσταμένους Διεύθυνσης.  

δ) Λίστα ελέγχου εκκαθάρισης υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του αρμόδιου 

τμήματος και τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης.  

ε) Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος πληρωμών υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους 

ελεγκτές, τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο της αρμόδιας 

Διεύθυνσης. 

στ) Λίστα ελέγχου Δείγματος υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον 

προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης.  

4. Επιπλέον, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενημερώνει την ΕΥΔ ΠΑΑ για το συνολικό ποσό που 

πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει απόφαση 

έγκρισης διάθεσης πίστωσης, στην οποία αναγράφεται το ποσό που πρέπει να 

καταβληθεί, η συλλογική απόφαση (Σ.Α.Ε.), ο ενάριθμος (Κ.Α.Ε.) και ο τίτλος του έργου 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η 

διάθεση της πίστωσης, τη διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥπΑΑΤ και την καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ.  

5. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥπΑΑΤ, σε συνέχεια της ως άνω 

απόφασης, εκδίδει εντολή κατανομής πίστωσης με την οποία μεταφέρονται οι πιστώσεις 

στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΣΥΠΟΔΕ). Την εντολή αυτή διαβιβάζει στην Τράπεζα της Ελλάδος, την 

αναρτά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ.  

6. Με ευθύνη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέσω κατάλληλης διεπαφής καταχωρίζονται στο 

ΟΠΣΑΑ οι αιτήσεις πληρωμής, οι αντίστοιχοι διοικητικοί έλεγχοι και τα στοιχεία 

πληρωμών.  

 

Άρθρο 14 

Ανάκτηση Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών 

1. Εφόσον προκύψει ανάγκη επιστροφής μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης από το 

δικαιούχο συνέπεια των αναφερομένων στο άρθρο 11 και στο άρθρο 12 της παρούσης, ο 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγράφει την υποχρέωση στο Βιβλίο Οφειλετών και ακολουθείται η 

διαδικασία ανάκτησης με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για μια συγκεκριμένη περίοδο δύναται, σε 

περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης άλλης αναγνωρισμένης και εκκαθαρισμένης απαίτησης 

του αιτούντα, να συμψηφιστούν με την εν λόγω αναγνωρισμένη και εκκαθαρισμένη 

απαίτησή του και σε περιπτώσεις που τα ποσά δεν επαρκούν, ανακτώνται με τη 

διαδικασία που περιγράφεται στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  

 

Άρθρο 15 
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Τελικές Διατάξεις 

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

844. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 43110/1078 της 21/23.10.2020 «Μέτρα 

στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών 

συνοδών» (Β’ 4702)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 20 του ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 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» (Α’ 157) και β) 

της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «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) και άλλες 

διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων» (Α’ 177).  

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 

(Α’ 76).  

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως 

ισχύουν.  

5. Τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 91).  

6. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).  

7. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 219/1973 «Έλεγχος δαπανών ΝΠΔΔ και 

Οργανισμών υπό εποπτεία» (Α’ 200).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rPnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtajiLMvC1OAXVziutZu9icWhrgixcgnm0s7Mq95FNEAq
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8. Τα στοιχεία γ και ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»).  

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), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 

με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

10. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει.  

11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.  

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει. 

13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

15. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

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 υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των 

εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993), όπως ισχύει,  

19. Την υπ’ αρ. οικ. 16073/287/22-4-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών 

κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 1547 και Β’ 1841 διόρθωση σφάλματος) , όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. οικ. 18657/370/15-05-2020 (Β’ 1863), υπ’ αρ. οικ. 

33272/816/19-8-2020 (Β’ 3472) και υπ’ αρ. οικ. 39436/994/30-9-2020 (Β’ 4270) όμοιες.  

20. Την υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12-6-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά 

εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - 

εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β’ 2268), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 27039/617/3-7-2020 (Β’ 2783), όμοια.  
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21. Την υπό στοιχεία οικ. 38664/2111/29-9-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

22. Την ανάγκη στήριξης των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης 

και του πολιτισμού, καθώς και των ξεναγών και των τουριστικών συνοδών, καθώς τα 

μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 επέφεραν σημαντικό πλήγμα στους 

τομείς του πολιτισμού και τουρισμού της χώρας και οι εργαζόμενοι αυτοί βρέθηκαν ή θα 

βρεθούν χωρίς αντικείμενο εργασίας.  

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, 

αποφασίζουμε:  

 

Τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης, επαγγελματιών της τέχνης 

και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, ως εξής:  

 

Άρθρο 1 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 

Τα πρόσωπα του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) είναι δικαιούχοι αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) ανά μήνα, επί του 

οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, για τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο 2020, εφόσον:  

α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια 

του ανωτέρω επιδοτούμενου χρονικού διαστήματος,  

β) δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση - 

υπεύθυνη δήλωση στο ειδικό έντυπο του Παραρτήματος, με τίτλο: «Αίτηση - Υπεύθυνη 

Δήλωση επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών 

συνοδών για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού βάσει του άρθρου 20 του ν. 

4722/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 

(Α’ 75), ανά μήνα και απολογιστικά στις αρχές του επόμενου μήνα, στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων 

(supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.  

2. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι δηλώνουν τα προσωπικά τους 

στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και την 

κατηγορία στην οποία υπάγονται.  
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3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 1 της παρούσας, 

πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των ακόλουθων στοιχείων που 

τηρούνται:  

α. στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandculture professionals.services.gov.gr, για 

την περίπτωση των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του 

πολιτισμού,  

β. στον e-ΕΦΚΑ, για την περίπτωση των ξεναγών,  

γ. στα τηρούμενα Μητρώα των δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της υπ’ 

αρ. οικ. 16073/287/ 22.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1547 και Β’ 1841 

διόρθωση σφάλματος), όπως ισχύει, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων,  

δ. στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ και στους συναρμόδιους φορείς.  

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Α της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12-

6-2020 (Β’ 2268) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.  

 

Άρθρο 3 

«Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται 

στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού 

λογαριασμού του δικαιούχου. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή 

αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον 

αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο 

τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και τον ΑΦΜ τους.  

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία 

«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, 

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που 

περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής 

ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής 

δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η 

μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης.  

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου, στη Διεύθυνση 

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 
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Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού 

Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ 

με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το 

συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά 

συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα με την 109/12- 03-2019 πράξη του 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την 

κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.  

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 

0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς 

τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή 

κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.  

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν, επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: 

GR7101000 230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής 

της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις 

αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να 

συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.  

6. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της 

παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες 

τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και 

ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.  

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται 

τα ακόλουθα:  

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του 

συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.  

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.  

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης 

(extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200».  

Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. στ) 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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NXIQRYq8ULt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR7RThc0nxm87qYq-Y1TtEGZcwbKahfaJTwgxYzIu64B
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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 4 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα 

φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής 

ψευδούς δήλωσης.  

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. 

  

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

845. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 42774/1072 της 20/23.10.2030 

«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που 

ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο» (Β΄ 4706) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. το άρθρο 19 του ν. 4722 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 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) και β) 

της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «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) και άλλες 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rMfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdVqaxWYi4G7dINcKVQ6fq9wH7xj0pZdUcyJIqpHy7-T
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διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων» (Α΄ 177),  

2. 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 «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), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 

(Α’ 177),  

3. το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),  

4. το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),  

5. το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως 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 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 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, 
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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 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. 34236/860/1.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή 

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους 

που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020» (Β΄ 3770), 

όπως ισχύει,  

20. την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.47419/25.7.2020 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: 

«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία 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 Δ1α/Γ.Π. οικ. 52831/27.8.2020 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα 

«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 των πανηγύρεων και άλλων 

αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από την 

1η.9.2020 έως και την 15η.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 3573),  

22. την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 56344/14.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση που 

αφορά στην «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 
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πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της 

Επικράτειας, από την 16.9.2020 έως και την 30η.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 (Β΄ 3952),  

23. την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 60936/30.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: 

«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56344/14.9.2020 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και 

Εσωτερικών «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 16.9.2020 έως και την 30.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3952)» (Β΄ 4258),  

24. την υπό στοιχεία οικ. 41536/2225/12.10.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  

25. την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της 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,  

26. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μέχρι ύψους 

εκατόν ενενήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (95.000.000,00 €) η οποία βαρύνει τον τακτικό 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899 και είναι εντός των ορίων της υπό 

στοιχεία οικ.32414/1797/7.8.2020 εισήγησης της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασίζουμε:  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Οκτώβριο 2020 

 

Α1. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή 

δημόσιας αρχής για τον μήνα Οκτώβριο 2020 

 

Άρθρο 1 

1. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες 

του ιδιωτικού τομέα, των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία με εντολή 

δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και συνεχίζεται κατά τον μήνα 

Οκτώβριο 2020 βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, παρατείνεται 
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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 άρθρου, που λήγουν μετά την προσωρινή αναστολή 

της λειτουργίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών, τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας 

του διαστήματος της αναστολής τους οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον 

συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.  

3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να μην 

προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε 

περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.  

 

«Άρθρο 2 

Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων 

αναστάλθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής στις Περιφερειακές 

Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και 

Λάρισας, τον μήνα Οκτώβριο 

1. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 

που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και 

Καστοριάς, των οποίων αναστάλθηκε η  λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής 

βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, την 16η/10/2020 

και 23η/10/2020, αντίστοιχα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11-10-

2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4484), όπως ισχύει, αναστέλλονται υποχρεωτικά 

από την 16η/10/2020 και 23η/10/2020 αντίστοιχα, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020, 

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. 

2. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 

που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών και 

Ιωαννίνων, των οποίων αναστάλθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής από 

την 29η/10/2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. 68952/28-10-2020 κοινή 

υπουργική απόφαση (Β’ 4757), βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών, αναστέλλονται υποχρεωτικά από την 29η/10/2020 μέχρι και την 

31η  Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.  

3. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 

που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, 

Θεσσαλονίκης και Λάρισας, των οποίων αναστάλθηκε η λειτουργία τους με εντολή 

δημόσιας αρχής από την 30ή/10/2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. 

οικ.69239/29-10-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4777), βάσει ΚΑΔ που ορίζονται 

από το Υπουργείο Οικονομικών, αναστέλλονται υποχρεωτικά από την 30ή/10/2020 μέχρι 

και την 31η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.  

4. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας Ορισμένου Χρόνου εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, που λήγουν μετά την 

αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεων-εργοδοτών, τίθενται σε αναστολή. Μετά 

το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον 

συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.  
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5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται 

να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για 

όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας τους. Σε περίπτωση πραγματοποίησής 

τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.». 

  Το άρθρο 2 προστέθηκε με την παρ. Ι της απ. Υπ. Οικονομικών – Εργασίας και 

Κοιν. Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 46939/1171 της 13/16.11.2020 «Τροποποίηση της 

υπ’ αρ. 42774/1072/20-10-2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Αναστολή 

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσειςεργοδότες που ανήκουν σε 

κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο” (Β΄ 4706), ως προς τις 

Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, 

Ιωαννίνων και Λάρισας» (Β΄ 5048). Mε την δε παρ. ΙΙΙ ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: 

«Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία οικ.42774/ 1072/20-10-2020 κοινή υπουργική 

απόφαση (Β΄ 4706).».    

 

Α2. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά, για τον μήνα Οκτώβριο 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, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του 

πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται 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 δύνανται να εφαρμοστούν για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους, 

που έχουν προσληφθεί έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του 

ν. 4722/2020 (Α΄ 177), για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 

έως τριάντα (30) ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31ής.10.2020.  

2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας 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 

άρθρου, οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν την 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημερομηνία 

δημοσίευσης του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, 

δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν της 31ης.10.2020.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AT60Ad5hJiruFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXQ2AJtlXeJITvfjyZGi57gILo8056dkLIMka5eOJW70
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Άρθρο 2 

Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας - Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας - 

Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου - Ανάκληση αναστολών 

συμβάσεων εργασίας 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ.  1 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 31η.10.2020, 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 δύναται 

να παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο έως 30 ημέρες και όχι πέραν της 31ής.10.2020. 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 31.10.2020.  

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 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 
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πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90),  

β. κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» των διατάξεων του άρθρου 31 

του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) όπως ισχύει, 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.  

 

«Άρθρο 3 

Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες στις 

Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, 

Ιωαννίνων και Λάρισας, τον μήνα Οκτώβριο 

1. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 

που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και 

Καστοριάς που εντάχθηκαν σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» την 16η/10/2020 

και 23η/10/2020, αντίστοιχα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11-10-

2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4484), όπως ισχύει, οι οποίες ή τα υποκαταστήματα 

των οποίων πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το  Υπουργείο 

Οικονομικών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, μπορούν να τεθούν σε αναστολή, για 

μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων από την 16η/10/2020 και 23/10/2020, αντίστοιχα, 

και μέχρι 31/10/2020.  

2. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 

που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών και 

Ιωαννίνων, που εντάχθηκαν σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», σύμφωνα με την 

υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. 68952/28-10-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4757) και οι 

οποίες ή τα υποκαταστήματά τους πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από 

το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, μπορούν να τεθούν σε 

αναστολή, για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων, από την 29η/10/2020 και μέχρι 

31/10/2020.  

3. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 

που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, 

Θεσσαλονίκης και Λάρισας, που εντάχθηκαν σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», 

σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69239/29-10-2020 κοινή υπουργική απόφαση 

(Β΄ 4777), και οι οποίες ή τα υποκαταστήματά τους πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ 

που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, 

μπορούν να τεθούν σε αναστολή, για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων, από την 

30ή/10/2020 και μέχρι 31/10/2020.  

4. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας Ορισμένου Χρόνου εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να τεθούν σε 

αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας 

συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.  

5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται 

να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για 
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όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους. Σε 

περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.  

6. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου μετά το πέρας 

της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται να διατηρούν τον ίδιο αριθμό 

εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών.». 

Το άρθρο 2 προστέθηκε με την παρ. ΙΙ της απ. Υπ. Οικονομικών – Εργασίας και 

Κοιν. Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 46939/1171 της 13/16.11.2020 «Τροποποίηση της 

υπ’ αρ. 42774/1072/20-10-2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Αναστολή 

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες που ανήκουν σε 

κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο” (Β΄ 4706), ως προς τις 

Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, 

Ιωαννίνων και Λάρισας» (Β΄ 5048). Με την δε παρ. ΙΙΙ ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: 

«ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία οικ.42774/ 1072/20-10-2020 κοινή 

υπουργική απόφαση (Β΄ 4706).».    

 

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 

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το 

άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατ’ αναλογία των ημερών 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 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και 

ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής 

διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, 

συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του 

ν. 4172/2013 (Α΄ 167), 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 δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία του χρονικού 

διαστήματος των αναστολών καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AT60Ad5hJiruFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXQ2AJtlXeJITvfjyZGi57gILo8056dkLIMka5eOJW70
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1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των υποκεφαλαίων Α1 και Α2 του παρόντος κεφαλαίου 

προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι 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 

Οκτώβριο. 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 στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων 

(supportemployees. yeka.gr). Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των 

προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης 

δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ 

«ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). 

Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του 

εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου.  

3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν 

την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους 

εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της 

πράξης τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

4. Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των επιχειρήσεων - εργοδοτών και των 

εργαζομένων του παρόντος υποκεφαλαίου υποβάλλονται για τον μήνα Οκτώβριο 

συγκεντρωτικά στις αρχές του Νοεμβρίου.  

 

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, 
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διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που 

περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής 

ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής 

δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η 

μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης.  

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου, στη Διεύθυνση 

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.  
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8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες 

τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και 

ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.  

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται 

τα ακόλουθα:  

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του 

συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.  

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.  

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης 

(extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200».  

Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. ε) 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 ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 

• Δικαίωμα να θέσουν σε προσωρινή αναστολή εργασίας το 100% των εργαζομένων 

τους 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NXIQRYq8ULt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR7RThc0nxm87qYq-Y1TtEGZcwbKahfaJTwgxYzIu64B
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01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και 

άλλων) 

01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων 

προβιών και δερμάτων 

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 

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 υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών 

μέσων από τρίτους 

52.22  Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23  Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 
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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 Aλλα 

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 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 
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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 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 

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 κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, 

κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) 
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Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών 

μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της 

επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την 

επικράτεια. 

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 

 

«ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που 

αναστέλλεται η λειτουργία τους στις ανωτέρω Περιφερειακές Ενότητες. 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 

47.99  Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 

αγορών, με εξαίρεση το άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής 

χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 

πάγκων ή αγορών (47.99.85) και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 

τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 

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) και 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 

56.30  Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που 

αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο 
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από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση 

τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 

59.14  Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

77.29.12.03 Υπηρεσίες ενοικίασης καθισμάτων για εκδηλώσεις 

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 

79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 

79.90.39 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας 

και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 

82.30  Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.51  Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52  Πολιτιστική εκπαίδευση 

90.01  Τέχνες του θεάματος 

90.02  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή 

90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού 

90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου 

90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού 

90.04  Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01  Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02  Δραστηριότητες μουσείων 

91.03  Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης 

επισκεπτών 

92.00.11 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού 

93.11  Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση α) τις 

εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α΄ 

κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου 

(Superleague 1), β) εγκαταστάσεις που προπονούνται αθλητές που 

συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες και γ) 

Πίστες Καρτ (93.11.10.04) 

93.12  Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς 

ομίλους που συμμετέχουν στην Α΄κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket 

league) και ποδοσφαίρου (Superleague 1) και σε Ολυμπιακούς και 

Παραολυμπιακούς αγώνες 

93.13  Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19  Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 

93.21  Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 
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93.29  Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, με 

εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε 

αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε 

θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και 

νομικής συνδρομής 

96.04  Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες 

διαιτολογίας (96.04.10.01), τις Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων 

(πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) 

στις οποίες αναστέλλονται μόνο οι δραστηριότητες που αφορούν άσκηση 

(96.04.10.02), τις Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών 

(96.04.10.04) και τις Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας 

σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες) 

(96.04.10.06) 

96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ 

ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 

ΣΕΡΡΩΝ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που 

πλήττονται στις ανωτέρω Περιφερειακές Ενότητες. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ, 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. 

Σε περίπτωση πενταψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και 

οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες 

οκταψήφιων. 

 

ΚΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ 

01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων 

01.29  Άλλες πολυετείς καλλιέργειες 

01.30  Πολλαπλασιασμός των φυτών 

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και 

άλλων) 

01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων 

προβιών και δερμάτων 

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο 

λογαριασμό) 

01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για 

λογαριασμό τρίτων) 
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02.10  Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες 

02.20  Υλοτομία 

02.30  Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής 

02.40  Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 

03.11  Θαλάσσια αλιεία 

03.12  Αλιεία γλυκών υδάτων 

03.21  Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 

03.22  Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 

05.10  Εξόρυξη λιθάνθρακα 

05.20  Εξόρυξη λιγνίτη 

07.10  Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 

07.29  Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 

08.11  Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, 

κιμωλίας και σχιστόλιθου 

08.12  Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη 

αργίλου και καολίνης 

08.91  Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία 

λιπασμάτων 

08.92  Εξόρυξη τύρφης 

08.93  Εξόρυξη αλατιού 

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

09.10  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού 

Αερίου 

09.90  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές 

δραστηριότητες 

10.11  Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 

10.12  Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 

10.13  Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 

10.20  Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

10.31  Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 

10.32  Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 

10.39  Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

10.41  Παραγωγή ελαίων και λιπών 

10.42  Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 
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10.51  Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 

10.52  Παραγωγή παγωτών 

10.61  Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων 

10.62  Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 

10.71  Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.72  Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών 

ζαχαροπλαστικής 

10.73  Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών 

προϊόντων 

10.81  Παραγωγή ζάχαρης 

10.82  Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

10.83  Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

10.84  Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

10.85  Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

10.86  Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και 

διαιτητικών τροφών 

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

10.91  Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε 

αγροκτήματα 

10.92  Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς 

11.01  Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 

11.02  Παραγωγή οίνου από σταφύλια 

11.03  Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

11.04  Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 

11.05  Ζυθοποιία 

11.06  Παραγωγή βύνης 

11.07  Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων 

εμφιαλωμένων νερών 

13.10  Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 

13.20  Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 

13.30  Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 

13.91  Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 

13.92  Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 

13.93  Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 
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13.94  Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 

13.95  Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, 

εκτός από τα ενδύματα 

13.96  Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών 

ειδών 

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

14.11  Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 

14.12  Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 

14.13  Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

14.14  Κατασκευή εσωρούχων 

14.19  Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 

14.20  Κατασκευή γούνινων ειδών 

14.31  Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 

14.39  Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

15.11  Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 

15.12  Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, 

ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας 

15.20  Κατασκευή υποδημάτων 

16.10  Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου 

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

ξύλο 

16.22  Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ 

16.23  Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής 

16.24  Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων 

16.29  Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και 

ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

17.11  Παραγωγή χαρτοπολτού 

17.12  Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 

17.21  Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και 

εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι 

17.22  Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών 

τουαλέτας 

17.23  Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 

17.24  Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) 

17.29  Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 
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18.11  Εκτύπωση εφημερίδων 

18.12  Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 

18.13  Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 

18.14  Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 

18.20  Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

19.10  Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) 

20.11  Παραγωγή βιομηχανικών αερίων 

20.12  Παραγωγή χρωστικών υλών 

20.13  Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών 

20.14  Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών 

20.15  Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 

20.16  Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 

20.17  Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε 

πρωτογενείς Μορφές 

20.20  Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 

20.30  Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών 

τυπογραφίας και μαστιχών 

20.41  Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και 

στίλβωσης 

20.42  Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

20.51  Παραγωγή εκρηκτικών 

20.52  Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας 

20.53  Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

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

20.60  Παραγωγή μη φυσικών ινών 

22.11  Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από 

καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών 

οχημάτων) από καουτσούκ 

22.19  Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 

22.21  Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων 

μορφών 

22.22  Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 

22.23  Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 

22.29  Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 
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23.11  Κατασκευή επίπεδου γυαλιού 

23.12  Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 

23.13  Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

23.14  Κατασκευή ινών γυαλιού 

23.19  Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του 

γυαλιού για τεχνικές χρήσεις 

23.20  Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων 

23.31  Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών 

23.32  Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή 

γη 

23.41  Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών 

διακοσμητικών ειδών 

23.42  Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής 

23.43  Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων 

23.44  Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 

23.49  Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής 

23.51  Παραγωγή τσιμέντου 

23.52  Παραγωγή ασβέστη και γύψου 

23.61  Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 

23.62  Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο 

23.63  Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 

23.64  Κατασκευή κονιαμάτων 

23.65  Κατασκευή ινοτσιμέντου 

23.69  Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 

23.70  Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 

23.91  Παραγωγή λειαντικών προϊόντων 

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

24.10  Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων 

24.20  Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με 

καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων 

24.31  Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα 

24.32  Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα 

24.33  Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα 

24.34  Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων 
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24.41  Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων 

24.42  Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου) 

24.43  Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου 

24.44  Παραγωγή χαλκού 

24.45  Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

24.46  Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων 

24.51  Χύτευση σιδήρου 

24.52  Χύτευση χάλυβα 

24.53  Χύτευση ελαφρών μετάλλων 

24.54  Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

25.11  Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 

25.12  Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 

25.21  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 

25.29  Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 

25.30  Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για 

την κεντρική θέρμανση 

25.50  Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων 

με έλαση· κονιομεταλλουργία 

25.61  Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 

25.62  Μεταλλοτεχνία 

25.71  Κατασκευή μαχαιροπίρουνων 

25.72  Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων 

25.73  Κατασκευή εργαλείων 

25.91  Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων 

25.92  Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 

25.93  Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων 

25.94  Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών 

25.99  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα 

26.11  Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

26.12  Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 

26.20  Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

26.30  Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

26.40  Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 
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26.51  Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 

26.52  Κατασκευή ρολογιών 

26.60  Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και 

θεραπευτικής χρήσης 

26.70  Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 

26.80  Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 

27.1  Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών 

μετασχηματιστών 

27.12  Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 

27.20  Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

27.31  Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών 

27.32  Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και 

καλωδίων 

27.33  Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης 

27.40  Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 

27.51  Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

27.52  Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

27.90  Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 

28.11  Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες 

αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων 

28.12  Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας 

28.13  Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών 

28.14  Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων 

28.15  Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, 

στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης 

28.21  Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 

28.22  Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 

28.23  Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) 

28.24  Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός 

28.25  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 

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

28.30  Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 

28.41  Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 
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28.49  Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών 

28.91  Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 

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

κατασκευές 

28.93  Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 

28.94  Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών 

28.95  Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 

28.96  Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών 

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

29.10  Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

29.20  Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή 

ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

29.31  Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα 

οχήματα 

29.32  Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 

30.11  Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 

30.12  Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 

30.20  Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού 

30.30  Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών 

μηχανημάτων 

30.91  Κατασκευή μοτοσικλετών 

30.92  Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων 

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

31.01  Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

31.02  Κατασκευή επίπλων κουζίνας 

31.03  Κατασκευή στρωμάτων 

31.09  Κατασκευή άλλων επίπλων 

32.11  Κοπή νομισμάτων 

32.12  Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 

32.13  Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 

32.20  Κατασκευή μουσικών οργάνων 

32.30  Κατασκευή αθλητικών ειδών 

32.40  Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 
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32.50  Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 

32.91  Κατασκευή σκουπών και βουρτσών 

32.99  Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα 

33.11  Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 

33.12  Επισκευή μηχανημάτων 

33.13  Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 

33.14  Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 

33.15  Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 

33.16  Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

33.17  Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 

33.19  Επισκευή άλλου εξοπλισμού 

33.20  Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

35.13  Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 

35.14  Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 

35.22  Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 

35.23  Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 

35.30  Παροχή ατμού και κλιματισμού 

37.00  Επεξεργασία λυμάτων 

38.11  Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.12  Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.21  Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.22  Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.31  Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 

38.32  Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 

39.00  Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση 

αποβλήτων 

41.10  Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 

41.20  Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 

42.11  Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 

42.12  Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 

42.13  Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 

42.21  Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 
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42.22  Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και 

τηλεπικοινωνιών 

42.91  Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 

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

43.11  Κατεδαφίσεις 

43.12  Προετοιμασία εργοτάξιου 

43.13  Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 

43.21  Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

43.22  Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 

43.29  Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 

43.31  Επιχρίσεις κονιαμάτων 

43.32  Ξυλουργικές εργασίες 

43.33  Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 

43.34  Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 

43.39  Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 

43.91  Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 

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

45.11  Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.19  Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.20  Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.31  Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.32  Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε 

εξειδικευμένα καταστήματα 

45.40  Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και 

εξαρτημάτων τους 

46.11  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών 

πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και 

ημιτελών προϊόντων 

46.12  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, 

μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων 

46.13  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και 

οικοδομικών υλικών 

46.14  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, 

βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 
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46.15  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών 

οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 

46.16  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων 

και δερμάτινων προϊόντων 

46.17  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών 

και καπνού 

46.18  Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων 

συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που 

μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων 

(46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 

εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή 

φαρμακευτικών ειδών (46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που 

μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05), 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και 

απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07), 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών 

σκευασμάτων (46.18.11.08) 

46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών 

και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και 

θεραπευτικής χρήσης 

46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και 

παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και 

οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων 

46.19  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 

46.21  Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και 

ζωοτροφών 

46.22  Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 

46.23  Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 

46.24  Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 

46.31  Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 

46.32  Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 

46.33  Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων 

ελαίων και λιπών 

46.34  Χονδρικό εμπόριο ποτών 

46.36  Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 

46.37  Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 
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46.38  Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, 

καρκινοειδών και μαλακίων 

46.39  Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 

46.41  Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

46.42  Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 

46.43  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

46.44  Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών 

καθαρισμού 

46.45  Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 

46.46.12 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και 

συσκευών 

46.47  Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 

46.48  Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 

46.49  Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

46.51  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού 

εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 

46.52  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και 

εξαρτημάτων 

46.61  Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 

46.62  Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 

46.63  Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων 

για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 

46.64  Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική 

βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών 

46.65  Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 

46.66  Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 

46.69  Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

46.72  Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 

46.73  Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής__ 

46.74  Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και 

προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 

46.75  Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 

46.76  Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 

46.77  Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 

46.90  Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 
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47.19  Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από 

Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) 

47.23  Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.24  Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών 

αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.25  Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.29  Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.30  Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.41  Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων 

υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42  Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.43  Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.51  Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.52  Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.53  Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε 

εξειδικευμένα καταστήματα 

47.54  Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.59  Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.61  Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62  Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.63  Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.64  Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.65  Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.71  Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.72  Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.74  Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 
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47.75  Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.76  Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων 

συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.77  Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.78  Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.79  Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

47.81  Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και 

αγορές 

47.82  Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και 

υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.89  Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.91.71 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

47.91.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

47.91.73 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία 

ή μέσω διαδίκτυου 

47.99  Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 

49.10  Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 

49.20  Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.31  Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.32  Εκμετάλλευση ταξί 

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

49.41  Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.42  Υπηρεσίες μετακόμισης 

50.10  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.20  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

50.30  Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

50.40  Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

51.10  Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21  Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.10  Αποθήκευση 

52.21  Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 

52.22  Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 
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52.23  Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

52.24  Διακίνηση φορτίων 

52.29  Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

53.20  Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, εκτός από 

Υπηρεσίες κατ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (53.20.12) 

55.10  Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20  Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30  Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 

ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90  Άλλα καταλύματα 

56.10  Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.29  Aλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που 

παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30  Δραστηριότητες παροχής ποτών 

58.11  Έκδοση βιβλίων 

58.12  Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων 

58.13  Έκδοση εφημερίδων 

58.14  Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 

58.19  Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 

58.21  Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

58.29  Έκδοση άλλου λογισμικού 

59.11  Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.12  Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών 

ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.13  Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.20  Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

60.10  Ραδιοφωνικές εκπομπές 

60.20  Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών 

61.90  Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

62.01  Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.02  Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές 

62.03  Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 
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62.09  Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και 

δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

63.11  Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 

63.12  Δικτυακές πύλες (web portals) 

63.91  Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων 

63.99  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα 

64.20  Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) 

64.30  Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) 

και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα 

64.91  Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 

65.11  Ασφάλειες ζωής 

65.12  Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 

65.20  Αντασφάλιση 

66.12  Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και 

αγαθών 

66.19  Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 

με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά 

ταμεία 

66.21  Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών 

66.22  Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 

66.29  Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα 

συνταξιοδοτικά ταμεία 

66.30  Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 

68.10  Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 

68.20  Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 

68.31  Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 

68.32  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

69.10  Νομικές δραστηριότητες 

69.20  Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου 

παροχή φορολογικών συμβουλών 

70.10  Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 

70.21  Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 

70.22  Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 

συμβουλών διαχείρισης 

71.11  Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
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71.12  Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής 

τεχνικών συμβουλών 

71.20  Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

72.11  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 

72.19  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη 

μηχανική 

72.20  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες 

73.11  Διαφημιστικά γραφεία 

73.12  Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 

73.20  Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 

74.10  Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 

74.20  Φωτογραφικές δραστηριότητες 

74.30  Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 

74.90  Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 

π.δ.κ.α. 

75.00  Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

77.11  Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων 

οχημάτων 

77.12  Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 

77.21  Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22  Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.31  Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

77.32  Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και 

έργων πολιτικού μηχανικού 

77.33  Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου 

(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

77.34  Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35  Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και 

υλικών αγαθών πδκα 

77.40  Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με 

εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού 

78.10  Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας 
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78.20  Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης 

78.30  Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 

79.11  Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12  Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες 

80.10  Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 

80.20  Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας 

80.30  Δραστηριότητες έρευνας 

81.10  Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες 

βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, 

φύλαξης, υποδοχής κλπ) 

81.21  Γενικός καθαρισμός κτιρίων 

81.22  Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού 

καθαρισμού 

81.29  Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 

81.30  Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 

82.11  Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 

82.19  Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες 

ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 

82.20  Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 

82.91  Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και 

εμπορικών πληροφοριών 

82.92  Δραστηριότητες συσκευασίας 

82.99  Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 

84.12  Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, 

εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από 

την κοινωνική ασφάλιση 

84.13  Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην 

αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων 

84.23  Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες 

85.10  Προσχολική εκπαίδευση 

85.20  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

85.31  Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.32  Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
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85.41  Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.42  Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.53  Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

85.59  Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

85.60  Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 

86.21  Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.22  Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.23  Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 

86.90  Aλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

87.10  Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος 

87.20  Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική 

υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών 

87.30  Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και 

άτομα με αναπηρία 

87.90  Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος 

88.10  Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για 

ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 

88.91  Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 

88.99  Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 

πδκα 

90.03  Καλλιτεχνική δημιουργία 

91.04  Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών 

βιοτόπων 

92.00  Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών 

παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες 

στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) 

93.11  Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12  Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

94.11  Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων 

94.12  Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων 

94.91  Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων 

94.99  Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α. 

95.11  Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

95.12  Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

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

95.23  Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 

95.24  Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης 

95.25  Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων 

95.29  Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 

96.01  Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 

προϊόντων 

96.02  Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04  Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09  Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α., εκτός 

από Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού 

οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15) 

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 

καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός 

καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά 

καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων 

των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων 

Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού , οι οποίες είναι εγγεγραμένες 

στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο 

Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και 

Ενημερωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση 

εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας 

επιτροπής της ΓΓΕΕ. 

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών 

μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων, όπως και 

τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών.» 

Τα μέσα σε «» Συνημμένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ προστίθενται ως Συνημμένα 

Παραρτήματα της απ. Υπ. Οικονομικών – Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 

46939/1171 της 13/16.11.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 42774/1072/20-10-2020 

κοινής υπουργικής απόφασης “Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον 

μήνα Οκτώβριο” (Β΄ 4706), ως προς τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, 

Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας» (Β΄ 5048). 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AT60Ad5hJiruFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXQ2AJtlXeJITvfjyZGi57gILo8056dkLIMka5eOJW70
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846. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924 της 

23/23.10.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο 

σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Β΄4709)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση 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. 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. 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),  

ε. του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),  

στ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),  

ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),  

η. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192),  

θ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159), 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rNp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteath_7AImuNtyy0VcbmlbHiyvxRd7fBrywH9HJuVJT5


204 
 

 ι. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση 

και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),  

ια. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 

(Α’ 31), 

 ιβ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),  

ιγ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),  

ιδ. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» 

(Α’ 160),  

ιε. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), 

 ιστ. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α’ 136),  

ιζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),  

ιη. του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» 

(Α’ 149),  

ιθ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 

(Α’ 151),  

κ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 

(Α’ 26),  

κα. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), 

κβ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),  

κγ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),  

κδ. της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 3299),  

κε. της υπό στοιχεία 7921/Υ1/5.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3297), 

 κστ. 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),  

κζ. της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» 

(Β’ 3053),  

κη. της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.7.2019 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση 
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αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» 

(Β’ 3107),  

κθ. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 29.7.2019 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099) και  

λ. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/ 19.7.2019 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058). 

 2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484), 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.65910/15.10.2020 (Β’ 4566) 

και Δ1α/Γπ.οικ.67723/22.10.2020 (Β’ 4681) κοινές αποφάσεις των ιδίων ως άνω 

Υπουργών.  

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.65912/15.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Υγείας και Δικαιοσύνης «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας 

των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το 

χρονικό διάστημα από 16.10.2020 έως και 29.10.2020» (Β’ 4658).  

4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67845/22.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Υγείας και Δικαιοσύνης «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας 

των Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το 

χρονικό διάστημα από 23.10.2020 έως και 6.11.2020» (Β’ 4682).  

5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55339/8.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και 

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).  

6. Την υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/30.9.2020 κοινή απόφαση της Υπουργού και της 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με 

την υπό στοιχεία 131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 4264) όμοια κοινή υπουργική απόφαση.  
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7. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Εσωτερικών «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα 

για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» 

(Β’ 3707). 

 8. Την υπό στοιχεία 132695/Ζ1/2.10.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «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).  

9. Την από 28.8.2020 γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).  

10. Τις από 9.10.2020, 15.10.2020 και 21.10.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

11. Την ανάγκη διαφοροποίησης των ισχυόντων κανόνων τήρησης αποστάσεων και 

άλλων μέτρων προστασίας, αναλόγως της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης των 

Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία 

από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19.  

12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.67923/23.10.2020 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:  

 

Α’ ΜΕΡΟΣ 

 

Άρθρο 1 

Επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 

Για λήψη μέτρων προστασίας κατά τη μετακίνηση μαθητών κατά παρέκκλιση των 

περιπτώσεων του παρόντος άρθρου, βλ. το άρθρο 21 υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/2020 

«Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και 

σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου 

Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 

Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής 

εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης 

και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων 

Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4810), κατωτ.αριθ. 

864. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JZEIwpFFDeLNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWjGiI-sg0RhmxEBJBW1W1Ct1a0ysJaOsaWrLuRCTf0m
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1. Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 ορίζονται τέσσερα (4) επίπεδα προληπτικών μέτρων (χαμηλό, 

μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό) ως εξής: 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

2. Ως προς α) τις επιχειρήσεις λειτουργίας βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών 

σταθμών, β) τις επιχειρήσεις διαχείρισης και λειτουργίας κατασκηνωτικών χώρων, γ) τις 

επιχειρήσεις και σχολές αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και δ) τις επιχειρήσεις λειτουργίας υπηρεσιών καζίνο τηρούνται 

υποχρεωτικώς, στις περιφερειακές ενότητες που κατατάσσονται στο χαμηλό, μέτριο και 

υψηλό επίπεδο προληπτικών μέτρων της παρ. 1 οι κανόνες λειτουργίας, απαιτήσεις και 

διαδικασίας των Παραρτημάτων ΧΙΙ, XIIΙ, XIV και XV της παρούσας. Οι 

δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλονται στις περιφερειακές ενότητες 

που κατατάσσονται στο πολύ υψηλό επίπεδο προληπτικών μέτρων της παρ. 1.  

3. Όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο όριο συμμετεχόντων ή 

παρευρισκομένων, για τον υπολογισμό της τήρησης του ορίου αυτού δεν 

συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό. Ειδικότερα για τα δικαστήρια, τα στρατιωτικά 

δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας, όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται 

ανώτατο όριο συμμετεχόντων ή παρευρισκομένων, για τον υπολογισμό της τήρησης του 

ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνονται Δικαστές, Εισαγγελείς και δικαστικοί υπάλληλοι.  

4. Όπου στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται ωράριο λειτουργίας σε επιχειρήσεις, 

επιτρέπονται και πέραν του ωραρίου αυτού οι εργασίες καθαρισμού, προετοιμασίας, 

παραγωγής και συντήρησης, καθώς και σίτισης του δηλωμένου προσωπικού εργασίας 

αυτών.  

5. Στο χαμηλό, το μέτριο και το υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο και στους κανόνες του 

Παραρτήματος XV περί κανόνων λειτουργίας καζίνο, εντάσσονται αναλογικά και κατά 

τα σημεία που τυγχάνουν εφαρμογής και οι δραστηριότητες των: α) υπηρεσιών τυχερών 

παιχνιδιών και στοιχημάτων, β) υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα, γ) 

υπηρεσιών εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, δ) υπηρεσιών εκμετάλλευσης 

μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη), ε) υπηρεσιών που παρέχονται από 

καφενείο, με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια και στ) υπηρεσιών που παρέχονται από 

καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ιντερνέτ καφέ).  

6. Οι οικονομικές δραστηριότητες με υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών ή αιθουσών (για 

γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις), λιανικού εμπορίου σιδηρικών, 

χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, καθώς και τα καταστήματα 

λιανικού και χονδρικού εμπορίου (τύπου do it yourself and home improvement) που 

πωλούν βιομηχανικά είδη (όπως χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, 

έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης), εξαιρούνται της πρόβλεψης του 

σημείου 25 της παρ. 1 περί του ωραρίου έναρξης λειτουργίας.  

7. Στη δυναμικότητα των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, κέντρων χρονίως 

πασχόντων, δομών και ξενώνων φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνων μεταβατικής 

φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας 

(υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), 
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δομών παιδικής προστασίας και κέντρα κοινότητας, συμπεριλαμβάνονται και όσοι 

παρέχουν εθελοντική εργασία.  

«8. Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020 αναστέλλεται σε όλη την Επικράτεια η λειτουργία 

των εμπορικών καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των υπεραγορών (σούπερ 

μάρκετ), που εμπίπτουν στην περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α’ 173). 

Σε περίπτωση μη τήρησης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται η κύρωση του 

στοιχείου 11 της παρ. 1 του άρθρου 4.».  

Η παρ. 8 προστέθηκε με την παρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και 

Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – 

Μετανάστευσης και Ασύλου – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69239 της 29/29.10.2020 «Τροποποίηση 

της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

“Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 

4709)» (Β’ 4777). Με την δε παρ. 3 αυτής ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση 

τίθεται σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6:00 π.μ.». 

 

Άρθρο 2 

Υποχρέωση χρήσης μάσκας 

1. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης 

μη ιατρικής μάσκας, ως εξής:  

α) Σε όλα τα επιδημιολογικά επίπεδα της παρ. 1 του άρθρου 1, επιβάλλεται μάσκα σε 

όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό 

χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.  

β) Σε περίπτωση που μια περιοχή εντάσσεται στη στήλη με το χαμηλό ή το μέτριο 

επιδημιολογικό επίπεδο της παρ. 1 του άρθρου 1, επιβάλλεται μάσκα και σε όλους τους 

εξωτερικούς χώρους, όπου δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου 

μεταξύ των ατόμων.  

γ) Σε περίπτωση που μια περιοχή εντάσσεται στη στήλη με το υψηλό ή το πολύ υψηλό 

επιδημιολογικό επίπεδο της παρ. 1 του άρθρου 1, επιβάλλεται μάσκα και σε όλους τους 

εξωτερικούς χώρους, ανεξαρτήτως της συνδρομής της προϋπόθεσης τήρησης απόστασης 

της περ. β), καθώς και σε όλους τους χώρους των σημείων 15 και 16 της παρ. 1 του 

άρθρου 1, εξαιρουμένων των καθήμενων στα τραπεζοκαθίσματα ή στο μπαρ.   

2. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρούσα 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 τεσσάρων (4) ετών.  

 

Άρθρο 3 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8L7DoNeHEzY33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfxOhIhT91_NBpYZvvMu66HmlEOs486mas3eLZB-6Z8U
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Περιορισμός της κυκλοφορίας κατά τις νυκτερινές ώρες 

1. Σε περίπτωση που μια περιοχή εντάσσεται στη στήλη με το υψηλό ή το πολύ υψηλό 

επιδημιολογικό επίπεδο, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου 

δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης ο περιορισμός της κυκλοφορίας των 

πολιτών από τις 00:30 μέχρι τις 05:00. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει μέλη της 

Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και 

Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, 

Αντιπεριφερειάρχες και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις 

που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα 

ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό 

προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των 

αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων 

υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

2. Από την εφαρμογή της παρ. 1 εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για τους 

ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: (α) Μετακίνηση από και προς την 

εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, (β) μετακίνηση για λόγους υγείας ή άλλης 

απολύτως επείγουσας ανάγκης που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο. Η 

συνδρομή της προϋπόθεσης της περ. (α) αποδεικνύεται με την επίδειξη αστυνομικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου και βεβαίωσης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που 

αποκτάται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4. Η συνδρομή της προϋπόθεσης της περ. (β) 

αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα, εφόσον υφίστανται.  

3. Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου η βεβαίωση της παρ. 2 χορηγείται 

μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην 

σελίδα apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη 

του αρμόδιου προϊσταμένου προσωπικού.  

4. Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση της παρ. 2 

χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν 

υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του 

εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης για τη 

χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και 

πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον 

αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η 

βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη 

μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί 

από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του 

ωραρίου εργασίας του. Η βεβαίωση μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως 

δεκατεσσάρων (14) ημερών.  

5. Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και 

επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς 
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TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν 

από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα.  

 

Άρθρο 4 

Κυρώσεις 

1. Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων του άρθρου 1, επιβάλλονται, ανάλογα με τον 

βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη 

της αρμόδιας αρχής, κυρώσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες 

τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες των άρθρων 1 και 2, καθώς και τον 

περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου 3 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με 

αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, εφόσον δεν υφίσταται στην παρ. 1 ειδικότερη 

διάταξη, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Ειδικώς στην περίπτωση που 

ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς 

βεβαίωσης του άρθρου 3, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, 

διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.  

 

Άρθρο 5 

Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων 

Βλ. τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 75 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), κατωτ. αριθ. 872 

αντίστοιχα για την δυνατότητα υποστήριξης των κλιμακίων ελέγχου του παρόντος 

άρθρου με προσωπικό των Δήμων και Περιφερειών το οποίο προσλαμβάνεται με την 

ειδική διαδικασία της άνω παρ. 2 και για την δυνατότητα προσαύξησης της 

υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των ιδίων άνω φορέων που συμμετέχουν 

στα κλιμάκια ελέγχου του παρόντος άρθρου. 

1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας για τη διενέργεια 

ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων 

διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι 

Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι 

Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 

82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά 

όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα αρμόδια όργανα 

των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, το ένστολο προσωπικό της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
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Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο 

προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου 

Αγοράς, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).  

2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους 

και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη τους 

υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων 

φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο 

αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.  

3. Οι αρμόδιες αρχές της περ.  (α) της παρ.  1 που επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις 

υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

kiroseis_gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχετικών κυρώσεων σύμφωνα με το 

Παράρτημα XVΙIΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, μετά από την 

έκδοση της σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της υπηρεσίας ή αρχής, σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 6.  

 

Άρθρο 6 

Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων 

1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 5 μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου διενεργούν 

ελέγχους για την τήρηση της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών 

παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (διοικητικό πρόστιμο και 

αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται).  

2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των 

αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς 

λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.  

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα 

Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας (Παράρτημα ΧVΙΙ, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας), εφόσον συντρέχει περίπτωση. Αν η 

παράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή 

οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, η επιδιδόμενη πράξη 

θυροκολλάται στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η παράβαση με την παρουσία δυο (2) εκ 

των οικείων ελεγκτικών οργάνων. Για την άρνηση παραλαβής και τη θυροκόλληση 

γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα της επιδιδόμενης 

πράξης. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης 

Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει 

εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή της αρχής στην οποία 

ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων 

πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται 

υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας. 

Με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου 

εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας επί των 

αντιρρήσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, στις υπόλοιπες αρχές της παρ. 1 του 

άρθρου 5, με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας ή της αρχής, συγκροτείται 
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τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και 

με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται 

ή τις απορρίπτει. Αν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι ήδη 

επιβληθείσες διοικητικές πράξεις (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας, όπου 

προβλέπεται) από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική 

απόφαση. Η προθεσμία υποβολής καθώς και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν 

την εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/ οργανισμού/φορέα, το 

οποίο επιβάλλεται παραχρήμα με τη διαπίστωση της παράβασης από τις αρμόδιες 

ελεγκτικές αρχές.  

 

Άρθρο 7 

Επιβολή προστίμων 

1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής για κάθε 

παράβαση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα.  

2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που τιτλοφορείται «Πράξη Επιβολής 

Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας», βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος 

ΧVΙΙ που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία 

καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο Αριθμός 

Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση και 

αναγράφεται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Η πράξη συμπληρώνεται εις 

τριπλούν από το όργανο ελέγχου. Ακολούθως, ένα (1) αντίγραφο επιδίδεται στον 

ελεγχόμενο, ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας του ελεγχόμενου ή της 

έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή 

αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια αρχή, το οποίο αποτελεί 

τον νόμιμο τίτλο βεβαίωσης παράβασης.  

3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμεται στα οικεία ελεγκτικά όργανα 

με μέριμνα και ευθύνη των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 5 της παρούσας αρμόδιων 

αρχών.  

4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα για τη 

βεβαίωση της παράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επιχείρησης, όπως 

ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. της 

έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) 

ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και να προσκομίσει στο πλαίσιο του 

ελέγχου, αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια 

λειτουργίας του καταστήματος ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας του ή οποιοδήποτε 

έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η επιφάνεια του. Σε περίπτωση που ο 

ελεγχόμενος αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε το 

όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.  

 

Άρθρο 8 

Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων 
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1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα εξοφλούνται εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης 

της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, μέσω ηλεκτρονικού 

παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται, είτε απευθείας από την ιστοσελίδα 

https://www.gsis.gr/ e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο/Οριζόντια παράβολα), είτε 

από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις Τράπεζες, είτε από τη 

Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό 

Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές». 

Αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που 

αναγράφεται στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας 

για την υποβολή αντιρρήσεων.  

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου αποστέλλεται από τις 

αρμόδιες Αρχές, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή 

κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής 

Λειτουργίας, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να 

βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’ 90).  

 

Άρθρο 9 

Γνωστοποίηση κυρώσεων 

Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 5 γνωστοποιούν την πράξη με την οποία επεβλήθη η 

διοικητική κύρωση της αναστολής λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης στην οικεία 

αρχή του δήμου στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ώστε να μην δύναται να 

λειτουργήσει εκ νέου μέσω της διαδικασίας αδειοδότησης του ν. 4442/2016 (Α’ 230), 

καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διοικητικού μέτρου.  

 

Άρθρο 10 

Αρχή ενημέρωσης του κοινού 

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της 

παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 

1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ 

 

Άρθρο 11 

Υπαγωγή Περιφερειακών Ενοτήτων στα επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας 

της δημόσιας υγείας 
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1. Για το χρονικό διάστημα από 24 Οκτωβρίου έως και 25 Οκτωβρίου 2020, οι 

Περιφερειακές Ενότητες κατατάσσονται στα ακόλουθα επίπεδα προληπτικών μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας του άρθρου 1:  

α) Oι Περιφερειακές Ενότητες Θάσου, Δράμας, Λήμνου, Ευρυτανίας, Φωκίδας, 

Σποράδων (μόνο ως προς τις νήσους Σκόπελο και Αλόννησο), Λευκάδας, Κεφαλληνίας, 

Ιθάκης, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Άνδρου, Τήνου, Σύρου, Μήλου, Ικαρίας, Καλύμνου, 

Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου και Καρπάθου-Κάσου εντάσσονται στο πρώτο επίπεδο των 

προληπτικών μέτρων (χαμηλό).  

β) Οι Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Κιλκίς, Χαλκιδικής, 

Φλώρινας, Ημαθίας, Πιερίας, Γρεβενών, Μαγνησίας, Σποράδων (μόνο ως προς τη νήσο 

Σκιάθο), Κέρκυρας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, 

Φθιώτιδας, Ευβοίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Χίου, Πάρου, Νάξου, Κω και 

Ρόδου εντάσσονται στο δεύτερο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (μέτριο).  

γ) Οι Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Ιωαννίνων, Τρικάλων, Καρδίτσας, Λέσβου, 

Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Νήσων Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, 

Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών, Πειραιά, 

Κέας - Κύθνου, Ζακύνθου, Αχαΐας, Σάμου, Μυκόνου, Θήρας, Ηρακλείου, Βοιωτίας, 

Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Σερρών εντάσσονται στο τρίτο επίπεδο των προληπτικών 

μέτρων (υψηλό).  

δ) Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς εντάσσονται στο τέταρτο 

επίπεδο των προληπτικών μέτρων (πολύ υψηλό).  

«2. Για το χρονικό διάστημα από 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και 6 

Νοεμβρίου 2020, οι Περιφερειακές Ενότητες κατατάσσονται στα ακόλουθα επίπεδα 

προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας του άρθρου 1:  

α) Oι Περιφερειακές Ενότητες Θάσου, Γρεβενών, Λήμνου, Ευρυτανίας, Φωκίδας, 

Σποράδων (μόνο ως προς τους Δήμους Σκοπέλου και Αλοννήσου), Λευκάδας, 

Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Λακωνίας, Άνδρου, Τήνου, Σύρου, Πάρου, Μήλου, Κέας – 

Κύθνου, Ζακύνθου, Ικαρίας, Καλύμνου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Καρπάθου-

Κάσου, καθώς και ο Δήμος Αμοργού εντάσσονται στο πρώτο επίπεδο των προληπτικών 

μέτρων (χαμηλό).  

β) Οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας, Μαγνησίας, Σποράδων (μόνο ως προς τον 

Δήμο Σκιάθου), Καρδίτσας, Κέρκυρας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Αχαΐας, Ηλείας, 

Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Ευβοίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, 

Ηρακλείου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Μυκόνου, Κω, Ρόδου και Νήσων Αττικής 

(εξαιρουμένου του Δήμου Σαλαμίνας) εντάσσονται στο δεύτερο επίπεδο των 

προληπτικών μέτρων (μέτριο).  

γ) Οι Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Κιλκίς, Πέλλας, 

Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας, Τρικάλων, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, 

Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Νότιου 

Τομέα Αθηνών, Πειραιά, Θήρας, Νάξου (εξαιρουμένου του Δήμου Αμοργού), Βοιωτίας, 

καθώς και ο Δήμος Σαλαμίνας εντάσσονται στο τρίτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων 

(υψηλό).  
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δ) Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, 

Ιωαννίνων και Λάρισας εντάσσονται στο τέταρτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων 

(πολύ υψηλό). Ειδικώς ως προς τα σχολεία και τις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές, η 

λειτουργία τους συνεχίζεται κανονικά με την υποχρεωτική χρήση μάσκας στους 

εσωτερικούς χώρους αυτών και στους εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της φυσικής αγωγής και εξακολουθεί να 

διέπεται από τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55339/8.9.2020 (Β’ 3780) και 

120126/ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 3882) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως ισχύουν. Ως προς 

τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ισχύουν οι προβλέψεις του σημείου 9 της 

παρ. 1 του άρθρου 1 του Α’ Μέρους για το τέταρτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων 

(πολύ υψηλό). Ειδικώς για το χρονικό διάστημα από τις 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 

6.00 π.μ. έως και τις 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. δεν εφαρμόζεται η πρόβλεψη 

του σημείου 18 της παρ. 1 του άρθρου 1 του Α’ Μέρους ως προς την απαγόρευση 

μετακινήσεων εκτός των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας και 

Ροδόπης.».  

Η παρ. 2,  

-που είχε αντικατασταθεί και συμπληρωθεί από τις παρ. 1 και 2 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής 

Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – 

Υγείας – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – 

Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Υποδομών και 

Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68952 

28/28.10.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/ 23.10.2020 

κοινής υπουργικής απόφασης “Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα 

προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19” (Β΄4709)» (Β’ 4757), 

-αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών 

– Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – 

Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – 

Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Υποδομών και Μεταφορών – 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69239 της 

29/29.10.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 

κοινής υπουργικής απόφασης “Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα 

προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 4709)» (Β’ 4777). Με την δε παρ. 3 αυτής ορίστηκε 

ότι: «Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6:00 

π.μ.». 

 

Γ’ ΜΕΡΟΣ 

 

Άρθρο 12 

Ισχύς - Καταργούμενες διατάξεις 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfNS2bcy4AsAtz2wGu8Miv9WNoVVN6YtbbHZ1xSCvSK6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8L7DoNeHEzY33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfxOhIhT91_NBpYZvvMu66HmlEOs486mas3eLZB-6Z8U
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1. Η παρούσα ισχύει από τις 24 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τις 6 Νοεμβρίου 

2020.  

2. Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της, την υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και 

Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες 

τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.5582565910/15.10.2020 (Β’ 4566) και 

Δ1α/Γ.Π.οικ.67723/22.10.2020 (Β’ 4681) κοινές αποφάσεις των ιδίων ως άνω 

Υπουργών.  

3. Η παρούσα καταργεί, από την έναρξη ισχύος της, την υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.65912/15.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και των 

Εισαγγελιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από 

16.10.2020 έως και 29.10.2020» (Β’ 4568) και την υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.67845/22.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και της 

Εισαγγελίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από 

23.10.2020 έως και 6.11.2020» (Β’ 4682). 

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

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

 

847.ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68302 της 24/24.10.2020 «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’ 4711)  
Αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71348/2020 «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 4908), κατωτ. αριθ. 877, από την 

έναρξη ισχύος της και δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου μόνου αυτής. 

 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cv4wYCvyfZgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteC2dLrwge7UrJt1utdJn980bOx2yh8ecRqOmLOdfmvr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89ygodbCVW4HuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWoLdkNrzGaa0QvMpHOGd5CLQPrKUG7qmxmRbYjXra7o


217 
 

 

848. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68304 της 24/24.10.2020 «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 τις 26.10.2020 

έως και τις 8.11.2020» (Β’ 4714) 
Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

71352/2020 «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 τις 9.11.2020 έως και τις 30.11.2020» (Β’ 4910), κατωτ. αριθ. 878, 

από την έναρξη ισχύος της και δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου μόνου αυτής. Με τη δε 

παρ. 8 ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 

9.11.2020 έως και 30.11.2020.» 

Με την παρ. 3 του άρθρου 6 της 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, ορίστηκε ότι: «Οι διατάξεις της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.68304/ 24.10.2020 κοινής απόφασης 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 τις 26.10.2020 έως και τις 8.11.2020» (Β’ 4714), όπως 

εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.»  

 

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

 

849. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68306 της 

24/24.10.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, 

αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της χώρας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοιού COVID-19» (Β’ 4715)  

Η παρούσα απ., 

-που είχε συμπληρωθεί με το τρίτο εδ. της παρ. 3 του άρθρου μόνου της υ.α. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71352/2020 «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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cv4wYCvyfZh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc8f8hThRE-cgt1XnhLY1IVXHGnerWCIq-MDeNMhKqfj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdx2gYhoT-WyC-MWFFKwWKQp5Hckr4ZIrZpN5oW3Zi4m
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZUUi5UzHhbgsaV4yiTtv6YvcvdPpr7E0ok0KyDrtOwe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZUUi5UzHhbgsaV4yiTtv6YvcvdPpr7E0ok0KyDrtOwe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cv4wYCvyfZgliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXtHVWlkWw7kMZOFpGCv0pS95AdVJkz2fmZSXrqZnAti
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το χρονικό διάστημα από τις 9.11.2020 έως και τις 30.11.2020» (Β’ 4910), κατωτ. 

αριθ. 878, 

-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου έκτου της 

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. Με το δε 

τελευταίο εδ. ιδίας άνω παρ. 4 ορίστηκε ότι: «Ειδικώς η ισχύς του άρθρου δεύτερου 

και της παρ. 2 του άρθρου τρίτου της ανωτέρω υπό β) κοινής υπουργικής απόφασης 

παρατείνεται έως την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020.». Με την δε παρ. 5 ιδίου άνω 

άρθρου έκτου ορίστηκε ότι: «Η παρούσα ισχύει από τις 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 

00:01 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23:59, εκτός αν προβλέπεται 

διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της». 

 

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

 

850. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

142524/ΓΔ4 της 19/26.10.2020 «Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των 

κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 

2020-2021 στο πλαίσιο της Πράξης: “Υποστήριξη σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και 

Κοινωνικούς Λειτουργούς” για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID- 19» 

(Β’ 4716) 
Βλ. και υ.α. 150710/ΓΔ4/2020 «Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν 

καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23 

Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2020 

– 2021» (Β’ 4917), κατωτ. αριθ. 882. 

 

Έχοντας υπόψη:  

Α. Τις διατάξεις:  

1. της υποπαρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α’ 199),  

2. της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών 

υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 102),  

3. της υπό στοιχεία 27922/Γ6/08-03/2007 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων. α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες 

ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdx2gYhoT-WyC-MWFFKwWKQp5Hckr4ZIrZpN5oW3Zi4m
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZUUi5UzHhbgsaV4yiTtv6YvcvdPpr7E0ok0KyDrtOwe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cv4wYCvyfZgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ3N19ks4bjx1VPNe10RXIrRfRupYM3qgcQXe7s-MBjr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRfdJThdzp7CsAnecK5hpZgS59OcZx_CR1GRTSOLWxsn
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σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη 

και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του 

ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 449),  

4. της υπό στοιχεία 28915/Γ6/12-03-2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του 

Ειδικού εκπαιδευτικού και Ειδικού βοηθητικού προσωπικού που υπηρετούν σε σχολικές 

μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ)» (Β’ 449),  

5. του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με 

την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)»,  

6. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 

(Α’ 31),  

7. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),  

8. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),  

9. της υπό στοιχεία 7922/Υ1/5-08-2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3298),  

10. της υπό στοιχεία 142628/ΓΔ4/30-08-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 

Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Β’ 3032),  

11. της υπ’ αρ. 4061/14-09-2020 (ΑΔΑ: 91ΕΞ46ΜΤΛΡΡΤΣ) απόφασης ένταξης της 

πράξης, με τίτλο: «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» και κωδικό ΟΠΣ 5070727 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 

Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει,  

12. της υπό στοιχεία Φ.1/Γ/519/141644/Β1/16-10-2020 εισήγησης του Προϊσταμένου 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων,  

13. της υπό στοιχεία 142518/ΓΔ4/19-10-2020 εισήγησης του Προϊσταμένου της 

Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων,  

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το σχολικό έτος 2020-2021. Η όποια δαπάνη 

καλύπτεται ήδη από τον προϋπολογισμό του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 

βάρος του έργου με κωδικό 5070727, τίτλο «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Π/θμιας 

και Δ/ θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» της ΣΑΕ 
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2020ΣΕ34510408 (απόφαση ένταξης Α.Δ.Α.: 91ΕΞ46ΜΤΛΡ-ΡΤΣ), με προϋπολογισμό 

46.255.991,32 € και δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ., 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών 

Λειτουργών 

Οι Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της 

πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από 

Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

COVID-19, ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 142628/ ΓΔ4/30-

08-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθήκοντα 

και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα 

σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» 

(Β’ 3032).  

Στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 

Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της 

πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από 

Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

COVID- 19 ανατίθενται τα εξής ειδικότερα καθήκοντα:  

α. Εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, καταρτίζουν εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα, στο οποίο καθορίζεται συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, κατά την οποία 

θα ασκούν τα καθήκοντά τους, σε κάθε μια από τις σχολικές μονάδες που έχουν 

τοποθετηθεί.  

β. Το πρόγραμμα υποβάλλεται στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της ομάδας 

τοποθέτησης και ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας της πρώτης τοποθέτησης 

υποβάλλει το πρόγραμμα στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα.  

γ. Για κάθε μία από τις σχολικές μονάδες τοποθέτησης, συντάσσουν (3) σχέδια δράσης 

αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για την ύπαρξη ενός ασφαλούς σχολικού 

περιβάλλοντος, που καλύπτουν αντίστοιχα τις χρονικές περιόδους (Σεπτέμβριος- 

Δεκέμβριος, Ιανουάριος-Μάρτιος, Απρίλιος-Ιούνιος) και τα υποβάλλουν στους 

Διευθυντές των σχολικών μονάδων μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα λήξης κάθε 

περιόδου. Σε κάθε σχέδιο δράσης, περιλαμβάνονται, όλες οι ενέργειες τις οποίες έχουν 

σχεδιάσει, οργανώσει και εφαρμόσει. Επιπλέον, περιγράφουν αναλυτικά τους τιθέμενους 

βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, 

καταγράφουν αριθμητικά όλες τις ενημερώσεις-επαφές που υλοποιούνται ή έχουν 

υλοποιηθεί στη διάρκεια της κάθε περιόδου, καθώς και όλες τις ενέργειες στις οποίες 

έχουν προβεί, τηρώντας όσα προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία, για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/ τριών και των εκπαιδευτικών.  

δ. Παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση 

για ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας προκειμένου μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς 

και κηδεμόνες να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 
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αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως η πανδημία 

του COVID-19, δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη 

διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την προστασία της σχολικής κοινότητας και κατ’ 

επέκταση της κοινωνίας.  

ε. Προωθούν τη συνεργασία των εμπλεκόμενων μαθητών και εκπαιδευτικών και 

ομάδων της σχολικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία με την οικογένεια και 

όταν αυτό απαιτείται την υποστήριξη, τη διαμεσολάβηση και τη διασύνδεση αυτής με 

τους κατάλληλους φορείς.  

στ. Διασφαλίζουν τη συμπερίληψη των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και των 

οικογενειών τους στις προτεινόμενες ενημερωτικές ενέργειες και δράσεις προσομοίωσης.  

ζ. Ευαισθητοποιούν τη σχολική κοινότητα για την απόκτηση πολύτιμης γνώσης και 

εμπειρίας μέσα από την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή και υιοθέτηση 

αποτελεσματικών πρακτικών που θα προάγουν την ποιότητα των παρεχόμενων 

υποστηρικτικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, ο ρόλος των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών θα είναι 

ανιχνευτικός, ενημερωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός.  

η. Σχεδιάζουν και επαναπροσδιορίζουν, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, 

βασικές και κρίσιμες προτεραιότητες υποστηρίζοντας σε ατομικό, ομαδικό και διομαδικό 

επίπεδο όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.  

θ. Ευαισθητοποιούν τον Σύλλογο Διδασκόντων σε θέματα σχεσιο-δυναμικής και 

κοινωνικής συνδιαλλαγής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες, καθώς 

και σχέσεων λειτουργικής συνεργασίας στη σχολική κοινότητα, μέσω εισηγήσεων, 

διαθεματικών-βιωματικών σεμιναρίων, ομαδικής συμβουλευτικής και ατομικών 

συναντήσεων ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης.  

ι. Ενημερώνουν, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν την οικογένεια σχετικά με την 

αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων και σχέσεων σε 

επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και 

ειδικών εκδηλώσεων.  

ια. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της 

σωματικής, ψυχοσυναισθηματικής υγείας και προστασίας των μαθητών σε συνεργασία 

με: α) τους υπεύθυνους για την παιδαγωγική καθοδήγηση και τη συμβουλευτική 

υποστήριξη του σχολείου και β) με σχετικούς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.  

ιβ. Αποτυπώνουν τις υφιστάμενες Δομές Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της κοινότητας 

με στόχο τη δημιουργία τοπικών δικτύων υποστήριξης των σχολικών μονάδων είτε με 

υπηρεσίες και φορείς της ευρύτερης κοινότητας είτε με άλλες σχολικές μονάδες 

ανεξαρτήτως βαθμίδας.  

ιγ. Ενεργοποιούν συνεργατικές μεθόδους εντός των σχολικών μονάδων ή και σε 

συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες, με γονείς, φορείς και υπηρεσίες, τοπικές αρχές 

ή ομάδες (όπως αρμόδια υπουργεία, τοπικές αρχές, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, 

συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, φυσικά πρόσωπα και ομάδες που έργο τους είναι η 

προστασία του πολίτη).  
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ιδ. Σχεδιάζουν διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας την 

υπάρχουσα γνώση και εμπειρία, προωθώντας ταυτόχρονα σύγχρονες πρακτικές, όπως 

ενδεικτικά εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, εξ αποστάσεως εφαρμογές.  

ιε. Φροντίζουν ώστε ο σκοπός, οι στόχοι, η μεθοδολογία, οι ρόλοι και οι διαδικασίες να 

διέπονται από τους βασικούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και να είναι 

εναρμονισμένοι με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, την ευρωπαϊκή πολιτική και τις 

προτεραιότητές της καθώς και την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας.  

ιστ. Συνεργάζονται με τον Σύλλογο Διδασκόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού 

έτους και εισηγούνται για θέματα που άπτονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Δεν 

υποχρεούνται να αναλαμβάνουν καθήκοντα και αρμοδιότητες διοικητικής φύσεως και 

δεν τους ανατίθενται καθήκοντα που σχετίζονται με διδακτικό ή εξωδιδακτικό έργο, 

όπως ενδεικτικά εφημερίες, αναπληρώσεις εκπαιδευτικών που απουσιάζουν.  

 

Άρθρο 2 

Ειδικότερα καθήκοντα Διευθυντών σχολικών μονάδων 

1. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, στις οποίες τοποθετούνται τα μέλη του 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και 

ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, λαμβάνουν μέριμνα εξασφάλισης ιδιαίτερου χώρου για 

την άσκηση των καθηκόντων τους, ώστε να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα των 

συναντήσεων.  

Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης πρόσθετου χώρου, οφείλουν να διαθέσουν χώρο μέσα 

στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων, με δυνατότητα αποθήκευσης και φύλαξης των 

σχετικών αρχείων, των τριμηνιαίων εκθέσεων.  

2. Τα σχέδια δράσης που υποβάλλονται στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, υπό 

την ευθύνη τους, φυλάσσονται και αποτελούν στοιχεία για την αξιοποίησή τους στη 

βελτιστοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και 

απρόβλεπτων καταστάσεων. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη 

συνολική αποτίμηση του σχετικού έργου και τη διάχυση καλών πρακτικών.  

3. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να συντάσσουν τριμηνιαίες εκθέσεις 

πεπραγμένων των ενεργειών και των παραδοτέων του έργου των μελών του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού, που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 

Κοινωνικών Λειτουργών, αποτιμώντας τα παραχθέντα αποτελέσματα, αξιολογώντας τις 

σχετικές δράσεις και εισηγούνται προτάσεις για τη βελτίωσή τους. Η πρώτη τριμηνιαία 

έκθεση συντάσσεται μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, η δεύτερη μέχρι το 

πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου και η τρίτη με την λήξη του διδακτικού έτους. 

 

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

 



223 
 

851. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

141983/N4 της 19/26.10.2020 «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 

των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων» (Β’ 4730)  

 

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

 

852. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Aριθμ. 23403 της 14/26.10.2020 

«Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής σε εργαζομένους του Τμήματος 

Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας, για το έτος 2021» (Β’ 4734)  

 

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

 

853. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68641 της 26/26.10.2020 «Αναστολή 

διενέργειας παρελάσεων εθνικής εορτής 28ης Οκτωβρίου κατά το έτος 2020» (Β’ 

4743)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και 

ιδίως των περ. στ’ και ζ’ της παρ. 2 και των περ. δ’ και ε’ της παρ. 4 αυτού, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),  

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),  

γ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),  

δ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(Α’ 31),  

ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),  

στ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),  

ζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), και  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xk7FJfpC4IbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ9tgGGVv5jYIfmcWch3FZFEUMh0FGVCyC0wF9yx39jY
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224 
 

η. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

2. Τις από 30.9.2020 και 22.10.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

3. Την ανάγκη αναστολής της διενέργειας των παρελάσεων κατά την εθνική εορτή της 

28ης Οκτωβρίου κατά το έτος 2020 σε ολόκληρη την Επικράτεια, λόγω έξαρσης του 

κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο 

της διασποράς του, δεδομένης και της ισχύος ειδικότερων κανόνων για την προστασία 

της δημόσιας υγείας.  

4. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.68640/26.10.2020 βεβαίω ση 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 

Την αναστολή της διενέργειας των πάσης φύσεως παρελάσεων κατά την εθνική εορτή 

της 28ης Οκτωβρίου κατά το έτος 2020 σε όλη την Επικράτεια, για λόγους προστασίας 

της δημόσιας υγείας προς περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, σύμφωνα με τις από 30.9.2020 και 22.10.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Η μη συμμόρφωση 

επισύρει τις συνέπειες της παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020. 

 

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

 

854. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4738 της 27/27.10.2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 

δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207)  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Περιεχόμενα 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Άρθρο 1 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
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Σκοπός και Εργαλεία 

Άρθρο 2 

Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Προειδοποίησης 

Άρθρο 3 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και Γραφεία Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών 

Άρθρο 4 

Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Σύλλογοι και Ινστιτούτα Θεσμικών Κοινωνικών 

Εταίρων 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 

Άρθρο 5 

Σκοπός 

Άρθρο 6 

Ορισμοί 

Άρθρο 7 

Πεδίο εφαρμογής 

Άρθρο 8 

Αίτηση οφειλέτη και πρόσκληση πιστωτή για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών 

Άρθρο 9 

Βασικό περιεχόμενο της αίτησης του οφειλέτη 

Άρθρο 10 

Υποχρεωτικά συνυποβαλλόμενα με την αίτηση του οφειλέτη στοιχεία 

Άρθρο 11 

Αξία των ακινήτων της αίτησης 

Άρθρο 12 

Άδεια για την επεξεργασία και την κοινοποίηση των στοιχείων που δηλώνονται στην 

αίτηση 

Άρθρο 13 

Συνέπειες από την υποβολή της αίτησης 

Άρθρο 14 
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Υπογραφή και μορφές σύμβασης αναδιάρθρωσης 

Άρθρο 15 

Δικαίωμα διαμεσολάβησης μετά από την πρόταση των πιστωτών 

Άρθρο 16 

Προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης 

Άρθρο 17 

Διαδικασία διαπραγματεύσεων, καθήκον αληθείας και υποχρέωση εχεμύθειας 

Άρθρο 18 

Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης των συμμετεχόντων πιστωτών 

Άρθρο 19 

Αποτελέσματα σύμβασης αναδιάρθρωσης 

Άρθρο 20 

Απαλλαγή από την ευθύνη υπαλλήλου κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 

σύμβασης αναδιάρθρωσης 

Άρθρο 21 

Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

Άρθρο 22 

Κανόνες και περιορισμοί στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και 

τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

Άρθρο 23 

Αποτελέσματα των συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

Άρθρο 24 

Διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

Άρθρο 25 

Προηγούμενες ρυθμίσεις οφειλών που υπάγονται σε σύμβαση αναδιάρθρωσης 

Άρθρο 26 

Τήρηση και ολοκλήρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης από τον Οφειλέτη 

Άρθρο 27 

Αθέτηση της σύμβασης αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη και καταγγελία από τον 

χρηματοδοτικό φορέα 

Άρθρο 28 

Επιδότηση καταβολής δόσεων 
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Άρθρο 29 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών 

Άρθρο 30 

Συνεργασία χρηματοδοτικών φορέων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

Άρθρο 31 

Ορισμός και σκοπός της εξυγίανσης 

Άρθρο 32 

Πεδίο εφαρμογής 

Άρθρο 33 

Αρμόδιο δικαστήριο 

Άρθρο 34 

Συμφωνία εξυγίανσης και απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών 

Άρθρο 35 

Συναίνεση οφειλέτη και σύμπραξη συνέλευσης μετόχων ή εταίρων 

Άρθρο 36 

Σύμπραξη τρίτων 

Άρθρο 37 

Συμμετοχή Δημοσίου και δημοσίων φορέων 

Άρθρο 38 

Απαλλαγή από την ευθύνη υπαλλήλου για την υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης 

Άρθρο 39 

Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης 

Άρθρο 40 

Αιρέσεις επί της συμφωνίας εξυγίανσης 

Άρθρο 41 

Ισχύς της συμφωνίας εξυγίανσης 

Άρθρο 42 

Τύπος της συμφωνίας εξυγίανσης 

Άρθρο 43 

Επιχειρηματικό σχέδιο 

Άρθρο 44 
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Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης 

Άρθρο 45 

Στοιχεία της αίτησης 

Άρθρο 46 

Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης με τη συμμετοχή 

του οφειλέτη 

Άρθρο 47 

Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης χωρίς τη 

συμμετοχή του οφειλέτη 

Άρθρο 48 

Έκθεση του εμπειρογνώμονα 

Άρθρο 49 

Δικάσιμος και Κλητεύσεις 

Άρθρο 50 

Αυτοδίκαιη αναστολή - προληπτικά μέτρα 

Άρθρο 51 

Διορισμός ειδικού εντολοδόχου 

Άρθρο 52 

Ανάκληση ή μεταρρύθμιση ή παράταση της αναστολής προληπτικών μέτρων και 

πρόβλεψη εξαιρέσεων με απόφαση του δικαστηρίου 

Άρθρο 53 

Προληπτικά μέτρα πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας 

εξυγίανσης 

Άρθρο 54 

Επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης 

Άρθρο 55 

Ορισμός ειδικού εντολοδόχου 

Άρθρο 56 

Αιτιολογία και δημοσίευση της απόφασης επικύρωσης 

Άρθρο 57 

Τριτανακοπή 

Άρθρο 58 

Έφεση 

Άρθρο 59 
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Τροποποίηση της επικυρωθείσας συμφωνίας εξυγίανσης 

Άρθρο 60 

Αποτελέσματα της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης 

Άρθρο 61 

Εξάλειψη του αξιοποίνου 

Άρθρο 62 

Εκτελεστός τίτλος 

Άρθρο 63 Ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης 

Άρθρο 64 

Μεταβιβάσεις περιουσίας και υποχρεώσεων επιχείρησης σε εκτέλεση συμφωνίας 

εξυγίανσης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 

Άρθρο 65 

Σύσταση και σκοπός του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 

Άρθρο 66 

Μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 

Άρθρο 67 

Διορισμός Εμπειρογνώμονα 

Άρθρο 68 

Εποπτεία και κατάρτιση εμπειρογνωμόνων 

Άρθρο 69 

Αμοιβή εμπειρογνώμονα 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ - 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 70 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Μέρους Πρώτου 

Άρθρο 71 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου 
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Άρθρο 72 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δευτέρου 

Άρθρο 73 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Δευτέρου 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 74 

Τελικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δευτέρου 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

Άρθρο 75 

Σκοπός της πτώχευσης 

Άρθρο 76 

Υποκειμενικές Προϋποθέσεις 

Άρθρο 77 

Αντικειμενικές Προϋποθέσεις 

Άρθρο 78 

Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο - Διαδικασία 

Άρθρο 79 

Αίτηση πτώχευσης - Δικαιολογητικά 

Άρθρο 80 

Απόρριψη της αίτησης 

Άρθρο 81 

Περιεχόμενο της απόφασης 

Άρθρο 82 

Πτωχευτική ανακοπή 

Άρθρο 83 

Αίτηση ανάκλησης 

Άρθρο 84 
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Δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις, Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας 

Άρθρο 85 

Καταχωρήσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Άρθρο 86 

Προληπτικά μέτρα 

Άρθρο 87 

Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΙ - ΕΞΟΔΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Άρθρο 88 

Αντίκλητοι και κοινοποιήσεις 

Άρθρο 89 

Τα δικαστικά έξοδα 

Άρθρο 90 

Οι προθεσμίες 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ 

Άρθρο 91 

Στερήσεις που αφορούν τον οφειλέτη 

Άρθρο 92 

Πτωχευτική περιουσία 

Άρθρο 93 

Πτωχευτική απαλλοτρίωση 

Άρθρο 94 

Ανάθεση στον οφειλέτη 

Άρθρο 95 

Υποχρέωση ενημέρωσης και συνεργασίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 

Άρθρο 96 

Πτωχευτικός πιστωτής - ομαδικός πιστωτής 

Άρθρο 97 

Απαιτήσεις υπό αίρεση 

Άρθρο 98 

Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 

Άρθρο 99 

Παύση τοκογονίας 

Άρθρο 100 

Αναστολή των ατομικών καταδιώξεων 

Άρθρο 101 

Ρυθμίσεις για τους ενέγγυους πιστωτές 

Άρθρο 102 

Οφειλέτες εις ολόκληρον 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Άρθρο 103 

Λύση συμβάσεων και εξαιρέσεις 

Άρθρο 104 

Δικαίωμα επιλογής 

Άρθρο 105 

Συμβάσεις που συνάπτονται από τον σύνδικο 

Άρθρο 106 

Συμβάσεις που λύονται ή διατηρούνται 

Άρθρο 107 

Δικαίωμα καταγγελίας 

Άρθρο 108 

Μεταβίβαση της συμβατικής σχέσης 

Άρθρο 109 

Συμβάσεις εργασίας 

Άρθρο 110 
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Επιφύλαξη κυριότητας 

Άρθρο 111 

Συμψηφισμός 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 

Άρθρο 112 

Δικαίωμα αποχωρισμού 

Άρθρο 113 

Πτωχευτική διεκδίκηση 

Άρθρο 114 

Διεκδίκηση πωλητή 

Άρθρο 115 

Άσκηση της διεκδίκησης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

Άρθρο 116 

Κανόνας 

Άρθρο 117 

Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης 

Άρθρο 118 

Πράξεις δυνητικής ανάκλησης 

Άρθρο 119 

Δόλια βλάβη των πιστωτών 

Άρθρο 120 

Εξαιρούμενες πράξεις 

Άρθρο 121 

Ειδικές ρυθμίσεις επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών 

Άρθρο 122 

Πληρωμή χρηματογράφων 

Άρθρο 123 

Δικαστική απόφαση - Νομιμοποίηση 

Άρθρο 124 

Συνέπειες της απόφασης 
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Άρθρο 125 

Αξιώσεις του αντισυμβαλλομένου 

Άρθρο 126 

Παραγραφή της ανακλητικής αξίωσης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Άρθρο 127 

Αστική ευθύνη διοικητών εταιριών σε περίπτωση παύσης πληρωμών 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Άρθρο 128 

Τα όργανα της πτώχευσης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

Άρθρο 129 

Αρμοδιότητα 

Άρθρο 130 

Διαδικασία 

Άρθρο 131 

Ανακοπή, έφεση και αναίρεση 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

Άρθρο 132 

Ορισμός εισηγητή 

Άρθρο 133 

Καθήκοντα του εισηγητή επί της διοίκησης της πτώχευσης 

Άρθρο 134 

Διατάξεις του εισηγητή 

Άρθρο 135 

Ανακριτικά καθήκοντα του εισηγητή 

Άρθρο 136 
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Επιβολή κυρώσεων κατά του οφειλέτη 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΥΝΔΙΚΟΣ 

Άρθρο 137 

Ποιος διορίζεται σύνδικος 

Άρθρο 138 

Αντικατάσταση συνδίκου 

Άρθρο 139 

Συντηρητικά μέτρα 

Άρθρο 140 

Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά κ.λπ. 

Άρθρο 141 

Αποσφράγιση - απογραφή 

Άρθρο 142 

Ενημέρωση εισηγητή 

Άρθρο 143 

Επιστολές και άλλα μέσα επικοινωνίας του οφειλέτη 

Άρθρο 144 

Είσπραξη απαιτήσεων - κατάθεση και ανάληψη χρημάτων 

Άρθρο 145 

Συμβιβασμός επί απαιτήσεων 

Άρθρο 146 

Πρόσληψη προσώπων με ειδικές γνώσεις 

Άρθρο 147 

Εξέταση εμπορικών βιβλίων - ισολογισμός 

Άρθρο 148 

Υποβολή εγκλήσεων για αδικήματα κατά του οφειλέτη 

Άρθρο 149 

Αντιμισθία του συνδίκου 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 

Άρθρο 150 

Σύγκληση της συνέλευσης 
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Άρθρο 151 

Ποιοι συμμετέχουν - απαρτία – πλειοψηφία 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 

Άρθρο 152 

Πρόσκληση για αναγγελία 

Άρθρο 153 

Προθεσμία αναγγελίας και ανακοπή 

Άρθρο 154 

Τύπος και περιεχόμενο της αναγγελίας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 

Άρθρο 155 

Πώς γίνεται η επαλήθευση 

Άρθρο 156 

Δημοσιοποίηση πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣ 

ΠΙΣΤΩΤΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Άρθρο 157 

Ρευστοποίηση του ενεργητικού και διανομή στους πιστωτές 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΤΩΝ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΑΥΤΗΣ 

Άρθρο 158 

Απογραφή - Διάθεση του ενεργητικού 

Άρθρο 159 
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Έγκριση ή απόρριψη της συναλλαγής 

Άρθρο 160 

Μεταβίβαση του ενεργητικού 

Άρθρο 161 

Περάτωση διαδικασίας εκποίησης του συνόλου ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤ΄ΙΔΙΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Άρθρο 162 

Γενικές διατάξεις για την κατ’ ιδίαν εκποίηση 

Άρθρο 163 

Διαδικασία Πλειστηριασμού 

Άρθρο 164 

Επανάληψη πλειστηριασμού 

Άρθρο 165 

Διαδικασία εκποίησης κινητών μικρής αξίας 

Άρθρο 166 

Αντιστοιχία προς τις πράξεις εκτελέσεως του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

Άρθρο 167 

Διανομή εκπλειστηριάσματος και πίνακας κατάταξης 

Άρθρο 168 

Ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης 

Άρθρο 169 

Συνέπειες χρονικής σειράς εκποιήσεων ακινήτων και κινητών - κατάταξη ενυπόθηκων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 170 

Φορολογικές και διοικητικές διευκολύνσεις - εξαιρετικές διατάξεις 

Άρθρο 171 

Λοιπές διευκολύνσεις - περιορισμός δικαιωμάτων και αμοιβών - εξαιρετικές διατάξεις 

 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Άρθρο 172 

Διαδικασία και αρμόδιο δικαστήριο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Άρθρο 173 

Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου και ορισμός εισηγητή και διορισμός συνδίκου 

Άρθρο 174 

Περιεχόμενο της αίτησης πτώχευσης 

Άρθρο 175 

Προληπτικά μέτρα 

Άρθρο 176 

Παύση πληρωμών 

Άρθρο 177 

Άσκηση παρέμβασης 

Άρθρο 178 

Ανεπάρκεια μη βεβαρυμμένων στοιχείων της περιουσίας του οφειλέτη 

Άρθρο 179 

Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας 

Άρθρο 180 

Παραίτηση και διορισμός συνδίκου 

Άρθρο 181 

Αναγγελίες και επαληθεύσεις των πιστώσεων 

Άρθρο 182 

Παρακράτηση πιστώματος 

Άρθρο 183 

Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά 

Άρθρο 184 

Ειδικός λογαριασμός 

Άρθρο 185 

Ειδικές προβλέψεις 
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Άρθρο 186 

Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων 

Άρθρο 187 

Έφεση 

Άρθρο 188 

Μη περάτωση της πτώχευσης με την απλοποιημένη διαδικασία 

 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ - ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΑ - Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΟΥ 

Άρθρο 189 

Γενικά 

Άρθρο 190 

Η λογοδοσία του συνδίκου 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

Άρθρο 191 

Παύση εργασιών πτώχευσης 

 

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

Άρθρο 192 

Απαλλαγή του οφειλέτη 

Άρθρο 193 

Προσφυγή κατά της απαλλαγής 

Άρθρο 194 

Οφειλές που δημιουργήθηκαν από δόλο ή βαριά αμέλεια 

Άρθρο 195 

Απαλλαγή εκπροσώπων νομικού προσώπου 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 

Άρθρο 196 
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Συνέπειες απαλλαγής στην ρευστοποίηση και διανομή - επίπτωση σε συνοφειλέτες ή 

σε οφειλές τρίτων εγγυημένες από τον οφειλέτη 

 

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 197 

Χρεοκοπία 

Άρθρο 198 

Ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτή 

Άρθρο 199 

Ποινική ευθύνη τρίτων 

Άρθρο 200 

Ποινική ευθύνη οφειλετών, συζύγων, συμβίων και συγγενών 

Άρθρο 201 

Αδικήματα συνδίκων 

Άρθρο 202 

Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. των νομικών προσώπων 

Άρθρο 203 

Δικονομικές διατάξεις 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ /ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ -ΤΕΛΙΚΕΣ - 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 204 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Πρώτου 

Άρθρο 205 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου 

Άρθρο 206 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Τρίτου 

Άρθρο 207 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Πέμπτου 
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Άρθρο 208 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Έκτου 

Άρθρο 209 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Εβδόμου 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 210 

Τελικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου 

Άρθρο 211 

Τελικές διατάξεις Μέρους Τρίτου 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΕΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Άρθρο 212 

Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας 

Άρθρο 213 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας 

Άρθρο 214 

Ανταλλαγή πληροφοριών 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Άρθρο 215 

Συλλογή Στοιχείων 

Άρθρο 216 

Κατανομή Στοιχείων 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 217 

Ορισμοί 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Άρθρο 218 

Παραχώρηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων σε φορέα απόκτησης και 

επαναμίσθωσης 

Άρθρο 219 

Μεταβίβαση κύριας κατοικίας στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ 

Άρθρο 220 

Μίσθωση κύριας κατοικίας 

Άρθρο 221 

Καταγγελία μίσθωσης 

Άρθρο 222 

Επαναγορά κύριας κατοικίας από ευάλωτο 

Άρθρο 223 

Στεγαστικό Επίδομα - Λοιπές υποχρεώσεις οφειλέτη 

Άρθρο 224 

Άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ - 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 225 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 226 Τελικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 227 

Ορισμοί 

Άρθρο 228 

Διαχειριστές αφερεγγυότητας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 229 

Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας 

Άρθρο 230 

Διαχειριστές αφερεγγυότητας - Προϋποθέσεις διορισμού του διαχειριστή 

αφερεγγυότητας - εγγραφής στο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας ανά βαθμίδα 

Άρθρο 231 

Παροχή πιστοποίησης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 232 

Εξετάσεις για απόκτηση πιστοποίησης 

Άρθρο 233 

Επιτροπή εξετάσεων 

Άρθρο 234 

Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων 

Άρθρο 235 
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Διαρκής επιμόρφωση πιστοποιημένων προσώπων 

Άρθρο 236 

Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας 

Άρθρο 237 

Διορισμός διαχειριστή σε διαδικασία αφερεγγυότητας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 238 

Kωλύματα 

Άρθρο 239 

Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς 

Άρθρο 240 

Έκθεση περιοδικής ενημέρωσης 

Άρθρο 241 

Αμοιβή διαχειριστή αφερεγγυότητας 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 242 

Γενικές Αρχές 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 243 

Πειθαρχικά παραπτώματα 

Άρθρο 244 

Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων 

Άρθρο 245 

Πειθαρχικές ποινές 

Άρθρο 246 

Επιμέτρηση ποινής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 247 

Πειθαρχικά Συμβούλια 

Άρθρο 248 

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο 

Άρθρο 249 

Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

Άρθρο 250 

Διαχείριση επιλήψιμων πράξεων και ανάθεση προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης 

Άρθρο 251 

Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση 

Άρθρο 252 

Άσκηση της πειθαρχικής δίωξης 

Άρθρο 253 

Η διαδικασία της πειθαρχικής δίωξης 

Άρθρο 254 

Ακροαματική διαδικασία και έκδοση απόφασης από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο 

Άρθρο 255 

Υποβολή Έφεσης 

Άρθρο 256 

Έκδοση αποφάσεων 

Άρθρο 257 

Εξαίρεση μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων 

Άρθρο 258 

Ανάκληση αδείας 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

Άρθρο 259 

Έκταση Ευθύνης διαχειριστή αφερεγγυότητας 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ - 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 260 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Πρώτου 

Άρθρο 261 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Πρώτου 

Άρθρο 262 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του Μέρους Πρώτου 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 263 

Μεταβατικό δίκαιο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 264 

Απόκτηση κινητών αξιών - Διάθεση κινητών αξιών ΑΕΠΕΥ στο πλαίσιο των 

διαδικασιών του παρόντος - Ανατροπή της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης - 

Τροποποίηση ν. 3461/2006 (Α’ 106), ν. 4514/2018 (Α΄ 14) και ν. 4307/2014 (Α΄ 246) 

Άρθρο 265 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
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Άρθρο 266 

Διαχείριση ανάκτησης ενισχύσεων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

Άρθρο 267 

Αποκλεισμός οικονομικών φορέων από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

λόγω αθέτησης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων - Τροποποίηση της παρ. 

2 και προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Άρθρο 268 

Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ, ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΄Η 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Άρθρο 269 

Πληρωμή Δαπανών σταθερού, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ “NEXT 

GENERATION EU” ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (RECOVERY & RESILIENCE FACILITY – 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ) 

Άρθρο 270 

Αντικείμενο 

Άρθρο 271 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

Άρθρο 272 

Διοικητής 

Άρθρο 273 

Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Άρθρο 274 

Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων 
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Άρθρο 275 

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 

Άρθρο 276 

Διεύθυνση Εκθέσεων και Αναφορών 

Άρθρο 277 

Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας 

Άρθρο 278 

Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας 

Άρθρο 279 

Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας 

Άρθρο 280 

Δαπάνες λειτουργίας - Ειδικές διατάξεις 

Άρθρο 281 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

Άρθρο 282 

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής 

εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

Άρθρο 283 

Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλης «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ» - Τροποποίηση της παρ. 3 

του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 και της παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 

Άρθρο 284 

Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες σε Περιφερειακές 

Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» 

Άρθρο 285 

Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες σε Περιφερειακές 

Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «υψηλό», «μέτριο», «χαμηλό» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

Άρθρο 286 



249 
 

Παράταση δυνατότητας μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 135 του 

ν. 4692/2020 

Άρθρο 287 

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID – 19 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

Άρθρο 288 

Εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διενέργεια των 

εκλογικών διαδικασιών κατ’ εφαρμογή του π.δ. 1/2003 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 

Άρθρο 289 

Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή 

και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 290 

Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από την πανδημία του 

κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 291 

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις 

των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 

Άρθρο 292 

Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για απωλεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις 

Άρθρο 293 

Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών 

προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και 

λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή τους 

Άρθρο 294 

Προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης, 

διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας - Αναστολή εφαρμογής της περ. γ΄ της παρ. 6 

της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 

Άρθρο 295 
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Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν 

συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» 

Άρθρο 296 

Αναστολή καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις 

Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 

Άρθρο 297 

Ρυθμίσεις για την καταβολή έκδοσης διαταγών πληρωμής και την παροχή 

ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 298 

Απαλλαγή της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα του άρθρου 

43Α ΚΦΕ με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 

Άρθρο 299 

Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή 

αρχαιοτήτων και την εισαγωγή και παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας 

Άρθρο 300 

Αναστολή εφαρμογής διάταξης στη φορολογία δωρεών 

Άρθρο 301 

Αύξηση εμβαδού ακινήτου προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών - Τροποποίηση του 

άρθρου 1 του ν. 1078/1980 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 

4701/2020, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4261/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ 

ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Ο.Ο.Σ.Α. 

Άρθρο 302 

Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 

Άρθρο 303 

Παράταση προθεσμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών - 

Τροποποίηση του ν. 4701/2020 

Άρθρο 304 

Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.- Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 88 του 

ν. 4387/2016 



251 
 

Άρθρο 305 

Διατάξεις για τη συμπλήρωση του ν. 3986/2011 ως προς τις ρυθμίσεις για το δικαίωμα 

επιφανείας 

Άρθρο 306 

Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων - 

Προσθήκη του άρθρου 145Β στον ν. 4261/2014 

Άρθρο 307 

Ρύθμιση για τη στελέχωση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Ο.Ο.Σ.Α. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Άρθρο 308 

Έναρξη ισχύος 

 

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ «NEXT GENERATION EU” ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (RECOVERY & RESILIENCE FACILITY - ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ) 

 

Άρθρο 270 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η θέσπιση του κατάλληλου οργανωτικού 

πλαισίου για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Ανάκαμψης «Next Generation EU» και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης 

και Σταθερότητας (Recovery & Resilience Facility - Ταμείο Ανάκαμψης).  

 

Άρθρο 271 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης (στο εξής: Ειδική Υπηρεσία), η οποία είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία 

υπαγόμενη στον Υπουργό Οικονομικών.  

2. Η Ειδική Υπηρεσία έχει ως σκοπό τον συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των 
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προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου 

Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα.  

3. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Ειδική Υπηρεσία ασκεί τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες:  

α. Υποστηρίζει και συντονίζει την προετοιμασία και υποβολή του Εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

β. Παρακολουθεί και αξιολογεί τις διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων και 

έργων στην Ελλάδα, που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης 

και παρέχει κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή, απλοποίηση 

και επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών.  

γ. Επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια 

συλλογικά κυβερνητικά όργανα, τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που 

ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 

από το Ταμείο Ανάκαμψης.  

δ. Επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια 

συλλογικά κυβερνητικά όργανα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης.  

ε. Συντάσσει εκθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων του Ταμείου 

Ανάκαμψης και αναφορές για την επίτευξη των οροσήμων και στόχων του προς τον 

Υπουργό Οικονομικών, τα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τα αρμόδια 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

στ. Διευκολύνει την επικοινωνία για θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης μεταξύ όλων των 

εμπλεκόμενων σε κάθε πρόγραμμα και έργο φορέων.  

4. Η Ειδική Υπηρεσία καταργείται αυτοδικαίως την 31η.3.2027.  

 

Άρθρο 272 

Διοικητής 

1. Της Ειδικής Υπηρεσίας προΐσταται Διοικητής, ο οποίος διορίζεται με κοινή απόφαση 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Διοικητή είναι τριετής και δύναται να 

ανανεώνεται με όμοια απόφαση μέχρι την ημερομηνία κατάργησης της Ειδικής 

Υπηρεσίας κατά την παρ. 4 του άρθρου 2.  

2. Ο Διοικητής, για τον οποίο εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ 

του Μέρους Β΄ του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, υψηλής 

επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση 

με τις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας.  

3. Με την επιφύλαξη του ν. 4622/2019 και των αρμοδιοτήτων του Υπουργού 

Οικονομικών, ο Διοικητής ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο 

λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας ή ανατίθενται σε αυτήν από άλλες διατάξεις.  
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4. Ο Διοικητής λαμβάνει τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα του άρθρου 41 του 

ν. 4622/2019. Ο Διοικητής με την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογράφει συμβόλαιο 

απόδοσης με τον Υπουργό Οικονομικών, το οποίο καθορίζει ποιοτικούς και ποσοτικούς 

στόχους και στο οποίο προβλέπεται πρόσθετη ετήσια ειδική ανταμοιβή (bonus) του 

Διοικητή σε περίπτωση επίτευξης των εν λόγω στόχων.  

5. Το σύνολο των αποδοχών και της ειδικής ανταμοιβής της παρ. 4 δεν δύναται να 

υπερβαίνει το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του ανωτάτου ορίου της περ. α΄ της παρ. 

3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176).  

 

Άρθρο 273 

Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 

1. Η Ειδική Υπηρεσία αποτελείται από:  

α. τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων,  

β. τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, και  

γ. τη Διεύθυνση Εκθέσεων και Αναφορών.  

 

Άρθρο 274 

Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων 

1. Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων είναι η 

προετοιμασία και παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων και 

έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα, η υποστήριξη 

των αρμόδιων υπουργείων και λοιπών δημοσίων φορέων και η απλούστευση, 

διευκόλυνση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.  

2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

τμήματα:  

α. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Παρακολούθησης.  

β. Τμήμα Απλούστευσης, Επιτάχυνσης και Τυποποίησης Διαδικασιών.  

γ. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.  

3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής 

Παρακολούθησης είναι οι ακόλουθες:  

α. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των οροσήμων και στόχων των έργων και 

προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης.  

β. Ο έλεγχος της χρηματοδότησης των έργων βάσει της προόδου που παρουσιάζουν και 

των συμφωνημένων οροσήμων.  

γ. Η διασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων και προδιαγραφών διακυβέρνησης και 

διαχείρισης των έργων και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων προτύπων 

παρακολούθησης και τεκμηρίωσης.  
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4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Απλούστευσης, Επιτάχυνσης και Τυποποίησης 

Διαδικασιών είναι οι ακόλουθες:  

α. Η εισήγηση μέτρων απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών, καθώς και η 

παρακολούθηση και υποστήριξη της εφαρμογής τους, η οποία πραγματοποιείται σε 

συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 

Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

β. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας και της 

συνεργασίας της με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και η υποστήριξη των 

οργανωτικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας κατά την εφαρμογή των διαδικασιών 

αυτών σε συνεργασία με τη ΓΓΨΔΑΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

5. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθες:  

α. Η νομική υποστήριξη των λοιπών οργανωτικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας επί 

νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.  

β. Η συνεργασία με εξωτερικούς νομικούς συμβούλους.  

 

Άρθρο 275 

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 

1. Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης είναι ο σχεδιασμός και η 

υποστήριξη της εφαρμογής των οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών που 

απαιτούνται για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της 

ηλεκτρονικής και τεχνολογικής της υποστήριξης.  

2. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:  

α. το Τμήμα Οργάνωσης και Προμηθειών και  

β. το Τμήμα Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Τηλεπικοινωνιών.  

3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης και Προμηθειών είναι οι ακόλουθες:  

α. Η οργάνωση και τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και του αρχείου πρωτοτύπων και 

εξερχομένων εγγράφων, καθώς και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.  

β. Η αρχειοθέτηση, ταξινόμηση και λειτουργία του αρχείου της Ειδικής Υπηρεσίας, η 

ηλεκτρονική ή με άλλο τρόπο καταγραφή, καθώς και η εκκαθάρισή του σε τακτά χρονικά 

διαστήματα.  

γ. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η λειτουργία των λοιπών μέσων 

επικοινωνίας των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας.  

δ. Η σύνταξη και αποστολή αιτημάτων δεσμεύσεων στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου 

Οικονομικών, συνοδευόμενων από αναλυτικά ενημερωτικά σημειώματα για τον 

διατάκτη.  

ε. Η κατάρτιση, παρακολούθηση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και των 

συμβάσεων αυτών, καθώς και η τήρηση του αρχείου προμηθευτών αγαθών και 

υπηρεσιών.  
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στ. Η διενέργεια προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών και μελετών της Ειδικής 

Υπηρεσίας και η αποστολή στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών των φακέλων 

των υποθέσεων προς εκκαθάριση και πληρωμή.  

ζ. Η παραλαβή, ο έλεγχος και η καταγραφή των υλικών που προμηθεύεται η Ειδική 

Υπηρεσία, καθώς και η ελεγχόμενη διάθεσή τους.  

η. Η λειτουργία αποθήκης αναλώσιμων και μη υλικών, η παρακολούθηση των 

αποθεμάτων και η μέριμνα για την έγκαιρη διενέργεια των προμηθειών.  

θ. Η καταγραφή, σήμανση και διασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της 

Ειδικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής 

Υποστήριξης και Τηλεπικοινωνιών.  

4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και 

Τηλεπικοινωνιών είναι οι ακόλουθες:  

α. Η μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής της 

Ειδικής Υπηρεσίας σε σχέση με τον εξοπλισμό, το λειτουργικό σύστημα, τα συστήματα 

διαχείρισης των βάσεων δεδομένων και τα δίκτυα σε συνεργασία με τη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

β. Η ανάπτυξη, επιμέλεια και συντήρηση του ιστότοπου (website) και της 

ενδοδικτυακής πύλης (intranet) της Ειδικής Υπηρεσίας.  

γ. Η επίβλεψη και ο έλεγχος των λογισμικών εφαρμογών που εκπονούνται από τρίτους, 

για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας.  

δ. Η υποστήριξη και ενημέρωση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων της 

Ειδικής Υπηρεσίας και η εκπαίδευσή τους σε θέματα χειρισμού και αξιοποίησης των 

συστημάτων αυτών.  

ε. Η αρχειοθέτηση και τήρηση των αρχείων προγραμμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας.  

στ. Η βελτίωση των διαδικασιών ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία με τη ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης.  

ζ. Η μέριμνα για την ένταξη της Ειδικής Υπηρεσίας σε αναπτυξιακά, 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα διοικητικής μεταρρύθμισης, ψηφιακής σύγκλισης 

και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τις εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιες 

οργανικές μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων 

αυτών.  

η. Ο σχεδιασμός λογισμικών εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιακών 

μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και οι αναγκαίες επεκτάσεις και βελτιώσεις των 

πληροφοριακών συστημάτων.  

θ. Η διερεύνηση και υποβολή προτάσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες 

για θέματα πληροφοριακών συστημάτων, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, η 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και η εισήγηση για τις αναγκαίες 

τροποποιήσεις και προσαρμογές.  
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η. Η παρακολούθηση και υποστήριξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών που συνδέονται 

με την υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης.  

 

Άρθρο 276 

Διεύθυνση Εκθέσεων και Αναφορών 

1. Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εκθέσεων και Αναφορών είναι η σύνταξη των 

εκθέσεων και αναφορών που σχετίζονται με την υλοποίηση των οροσήμων και στόχων 

του Ταμείου Ανάκαμψης προς τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς.  

2. Η Διεύθυνση Εκθέσεων και Αναφορών περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:  

α. Το Τμήμα Σχεδιασμού και Συλλογής Στοιχείων και  

β. το Τμήμα Σύνταξης Εκθέσεων και Αναφορών.  

3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Συλλογής Στοιχείων είναι οι 

ακόλουθες:  

α. Η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους σε έργα και προγράμματα φορείς, καθώς και 

με τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων για τη συλλογή των 

απαραίτητων στοιχείων για την υλοποίηση των οροσήμων και στόχων.  

β. Ο σχεδιασμός του τρόπου σύνταξης των εκθέσεων και αναφορών που σχετίζονται με 

την υλοποίηση των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης προς τους εθνικούς 

και ευρωπαϊκούς θεσμούς.  

4. Αρμοδιότητα του Τμήματος Σύνταξης Εκθέσεων και Αναφορών είναι η σύνταξη των 

εκθέσεων και αναφορών που σχετίζονται με την υλοποίηση των οροσήμων και στόχων 

του Ταμείου Ανάκαμψης προς τον Υπουργό Οικονομικών, τα αρμόδια συλλογικά 

κυβερνητικά όργανα και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Άρθρο 277 

Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας 

1. Συστήνεται Γραφείο Διοικητή, το οποίο επικουρεί τον Διοικητή στην άσκηση των 

καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και την τήρηση των 

σχετικών αρχείων και στοιχείων και οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και 

τους πολίτες. Το Γραφείο Διοικητή υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και διέπεται, σε 

ό,τι αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη στελέχωσή του, από τις διατάξεις του 

Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4622/2019, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται 

στον παρόντα. Η στελέχωση του Γραφείου του Διοικητή λαμβάνει χώρα με αποφάσεις 

αυτού, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

2. Για την υποβοήθηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας στην άσκηση των 

καθηκόντων του συστήνονται έως οκτώ (8) θέσεις συνεργατών, εκ των οποίων τρεις (3) 

δύνανται να είναι μετακλητοί.  

3. Στο Γραφείο του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας συστήνεται θέση Διευθυντή, η 

οποία καλύπτεται από έναν εκ των ανωτέρω συνεργατών. Ο Διευθυντής του Γραφείου 
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Διοικητή ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4622/2019 για 

τους διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων.  

4. Για τις αποδοχές των μετακλητών συνεργατών στο Γραφείο Διοικητή έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) που αφορούν στους μετακλητούς 

υπαλλήλους που υπηρετούν στα ιδιαίτερα γραφεία των Γενικών Γραμματέων.  

 

Άρθρο 278 

Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας 

1. Στην Ειδική Υπηρεσία συστήνονται σαράντα (40) θέσεις προσωπικού, οι οποίες 

κατανέμονται ως εξής:  

α) Είκοσι εννέα (29) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των 

οποίων:  

αα. Δεκαεπτά (17) θέσεις του κλάδου ΠΕ διοικητικού - οικονομικού,  

αβ. οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ μηχανικών, και  

αγ. τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ πληροφορικής.  

β) Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), εκ των οποίων:  

βα. Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ διοικητικού-λογιστικού, και  

ββ. μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ πληροφορικής.  

γ) Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΔΕ 

διοικητικών γραμματέων.  

δ) Δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.  

2. Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων είναι τα οριζόμενα 

στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Kατ’ ελάχιστον απαιτούνται επαγγελματική εμπειρία στην 

Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και πολύ καλή γνώση αγγλικών, καθώς και στις περ. α) και δ) 

της παρ. 1 υψηλού επιπέδου επιστημονική συγκρότηση.  

3. Οι θέσεις προσωπικού της παρ. 1 καλύπτονται τουλάχιστον κατά το ήμισυ με 

αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που 

απασχολούνται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατ’ αναλογική εφαρμογή 

της παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων. Η απόσπαση του προσωπικού διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων 

υπαλλήλων, ύστερα από δημόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Οικονομικών, 

κατόπιν εισήγησης του Διοικητή. Η απόσπαση γίνεται, ύστερα από αξιολόγηση των 

υποψηφίων από τον Διοικητή, και εισήγησή του στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου 

Οικονομικών, για τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης μία φορά για ίσο χρονικό 

διάστημα κατ’ ανώτατο όριο. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως 

χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής 

εξέλιξης και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ειδικής Υπηρεσίας.  
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4. Οι θέσεις προσωπικού της παρ. 1, με την επιφύλαξη της παρ. 3, καλύπτονται και με 

προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας έως τριών (3) ετών, δυνάμενη να παραταθεί μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα 

κατ’ ανώτατο όριο, καθώς και με σχέση έμμισθης εντολής. Η πλήρωση των θέσεων της 

παρούσας διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών 

και ύστερα από σχετική προκήρυξη η οποία συντάσσεται μετά από εισήγηση του 

Διοικητή, η οποία περιλαμβάνει:  

α) την περιγραφή του αντικειμένου των προς κάλυψη θέσεων,  

β) τα κριτήρια της παρ. 2, κατά περίπτωση,  

γ) τα περαιτέρω προσόντα που δύνανται να προβλεφθούν για την κάλυψη των θέσεων,  

δ) τη διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων (περιλαμβανομένης της δυνατότητας 

συνέντευξης).  

Η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου κατά τα οριζόμενα στην παρούσα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία 

του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην ίδια.  

5. Η λήξη της πρόσληψης ή της απόσπασης του προσωπικού της παρ. 1 μπορεί να γίνει 

οποτεδήποτε με μόνη πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, 

κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή. Το προσωπικό της παρ. 1 

υπάγεται στο Πειθαρχικό και Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών.  

6. Οι οργανικές θέσεις που συστήνονται με το παρόν καταργούνται την 31η.3.2027. 

Ομοίως, παύουν την 31η.3.2027 και οι ενεργές κατά το χρονικό αυτό σημείο αποσπάσεις 

προσωπικού.  

 

Άρθρο 279 

Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας 

1. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας επιλέγονται εκ του 

συνόλου του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρου 9 (μόνιμοι υπάλληλοι, 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων υπαλλήλων) και τοποθετούνται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Με όμοια απόφαση παύονται οι προϊστάμενοι των 

οργανικών μονάδων στις περιπτώσεις της παρ. 10 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 

26).  

2. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων σε θέσεις προϊσταμένων λογίζεται ότι έχει 

διανυθεί στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται και καλύπτει και τον προβλεπόμενο, 

από τις διατάξεις που διέπουν την υπηρεσία τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων 

προϊσταμένου, ως προϋπόθεση για προαγωγή σε επόμενο βαθμό ή για επιλογή σε θέση 

προϊσταμένου, οπότε λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου στο 

επίπεδο της οργανικής μονάδας για την οποία γίνεται η επιλογή.  
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3. Ο Διοικητής δύναται, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, να εξουσιοδοτεί τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Ειδικής 

Υπηρεσίας να υπογράφουν αντ’ αυτού κατηγορίες πράξεων που σχετίζονται με την 

Ειδική Υπηρεσία.  

 

Άρθρο 280 

Δαπάνες λειτουργίας - Ειδικές διατάξεις 

1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας βαρύνουν τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται, κάθε έτος, σε ιδιαίτερο φορέα και 

με ιδιαίτερους κωδικούς στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Η διάθεση 

των πιστώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η διενέργεια των 

αντίστοιχων δαπανών γίνεται από το αρμόδιο όργανο ως κύριο διατάκτη.  

2. Αρμόδια για τη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, την έκδοση 

αποφάσεων δέσμευσης του προϋπολογισμού, την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών, 

συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας του προσωπικού, είναι η Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.  

3. Στην Ειδική Υπηρεσία ανήκουν η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των κτιρίων, 

εγκαταστάσεων, επίπλων και κάθε άλλου εξοπλισμού τους, των μηχανημάτων και του 

αναλώσιμου ή μη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες των υπηρεσιών της. Η Ειδική 

Υπηρεσία δύναται έως τις 31.12.2020 να προβεί, διά του Υπουργού Οικονομικών, στη 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών της αναγκών, 

κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων περί μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών.  

4. Η Ειδική Υπηρεσία, δια του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να συνάψει έως δύο 

(2) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προϋπολογισθείσας αξίας έως του ποσού των 500.000 

ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) η καθεμία, για την υποστήριξη της υποβολής στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Ειδικότερα, είναι δυνατή η σύναψη 

σύμβασης με σύμβουλο υψηλού κύρους: α) για την πιστοποίηση του εύλογου κόστους 

υλοποίησης των έργων, προγραμμάτων και μεταρρυθμίσεων που θα προταθούν στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και β) για την υποστήριξη της προετοιμασίας και σύνταξης του 

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς 

έγκριση.  

5. Οι συμβάσεις της παρ. 4 θεωρούνται ως πληρούσες την προϋπόθεση ύπαρξης 

κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτη περίσταση της περ. (γ) της παρ. 2 

του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και συνάπτονται κατά παρέκκλιση των εθνικών 

διατάξεων του ιδίου νόμου, με την επιφύλαξη του άρθρου 38, τηρουμένων πάντως των 

διατάξεων ενωσιακής προέλευσης. Με την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση καθορίζεται 

και η χρονική διάρκεια των σχετικών συμβάσεων.  

6. Η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας επικουρείται από την Αυτοτελή Διεύθυνση 

Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.  
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Άρθρο 281 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή, είναι 

δυνατόν να συμπληρωθούν και να εξειδικευθούν οι αρμοδιότητες των επιμέρους 

οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη και τη θέσπιση των 

κανονιστικών ρυθμίσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή, 

καθορίζονται ειδικώς και κατά περίπτωση οι αποδοχές του προσωπικού που 

προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σχέση έμμισθης 

εντολής, η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς και ο 

προσδιορισμός τυχόν επιπλέον ανταμοιβής του συνόλου του προσωπικού της παρ. 1 του 

άρθρου 9 σε περίπτωση επίτευξης στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της θέσης 

και τον βαθμό ευθύνης εκάστου.  

3. Με απόφαση του Διοικητή δύναται να καθορίζονται οι ώρες προσέλευσης και 

αποχώρησης των υπαλλήλων της Ειδικής Υπηρεσίας, εντός του πλαισίου του άρθρου 1 

της από 29.12.1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 299), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄ 126).  

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, 

κατανέμονται οι θέσεις και το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 9 στις οργανικές 

μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακατανέμονται οι 

θέσεις του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, δύναται 

να διατίθενται στην Ειδική Υπηρεσία για την παροχή σχετικής υποστήριξης στελέχη και 

υπάλληλοι που υπηρετούν σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς ή 

διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, των οποίων η Ελλάδα είναι μέλος, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των οργανισμών αυτών.  

6. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και ο τρόπος 

διαχείρισης, συντήρησης και εποπτείας των κτιρίων και του εξοπλισμού της Ειδικής 

Υπηρεσίας, καθώς και κάθε σχετικό με το θέμα αυτό ειδικότερο ζήτημα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

 

Άρθρο 282 

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής 

εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου 

1. Για χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2020, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, προς τον σκοπό της διασφάλισης της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης 

των νησιών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου, δύναται, με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά 
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παρέκκλιση κάθε διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να συνάπτονται συμβάσεις ανάθεσης 

δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για την εξυπηρέτηση 

συγκεκριμένου δρομολογίου ή δρομολογίων, με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας 

έναντι μισθώματος.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται η 

διαδικασία, τα κριτήρια ανάθεσης, τα δικαιολογητικά, τα ζητήματα έναρξης 

επιλεξιμότητας, τα μισθώματα, η διαδικασία εκκαθάρισης και κάθε άλλο αναγκαίο 

ζήτημα για την εφαρμογή της παρ. 1.  

Εκδόθηκε η υ.α. 2252.1.1/78562/2020 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας 

του άρθρου 282 του ν. 4738/20 (Α΄ 207) για την περίοδο έως και 31.12.2020» (Β’ 

5201), κατωτ. αριθ. 925. 

3. Η χρηματοδότηση των συμβάσεων της παρ. 1 δύναται να πραγματοποιείται μέσω 

εθνικών ή/και ενωσιακών χρηματοδοτικών πόρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

καθορίζονται οι δικαιούχοι της ανωτέρω χρηματοδότησης, το ύψος, οι όροι και 

προϋποθέσεις χορήγησής της, καθώς και τυχόν παρατάσεις ισχύος αυτής.  

Εκδόθηκε η υ.α. 2252.1.1/77898/2020 «Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης 

δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 282 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207)» (Β’ 5159), κατωτ. 

αριθ. 920. 

4. Οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που συνάπτονται για την εκτέλεση 

δρομολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπόκεινται στον έλεγχο 

νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 325 του 

ν. 4700/2020 (Α΄ 127). Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύμβαση θεωρηθεί μη 

συναφθείσα, εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου όγδοου του 

ν. 2932/2001 (Α΄ 145).  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

 

Άρθρο 283 

Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» - Τροποποίηση της παρ. 

3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 και της παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 

1. (Αντικαθίσταται το τέταρτο εδ. της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 

(Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339)  

2. (Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), ανωτ. αριθ. 572)  

3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν από τις 16.10.2020.  

 

Άρθρο 284 

Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες σε Περιφερειακές 

Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2owtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaWYyt8xIQxXPTrYsSTgMVY1006jQt6eBElYz8sYf6GO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2owtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaWYyt8xIQxXPTrYsSTgMVY1006jQt6eBElYz8sYf6GO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JQpS87JDCdpp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZm2jPyfzVwWrjekbs5GSXRWR20fKnrNzWEdoIB3oYyl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
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1. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες, που εδρεύουν ή 

έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό 

επίπεδο «πολύ υψηλό», προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 64450/11.10.2020 

κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4484), αναστέλλονται στις περιπτώσεις που αναστέλλεται 

η λειτουργία των επιχειρήσεων ή των υποκαταστημάτων τους με εντολή δημόσιας αρχής, 

βάσει ΚΑΔ της κύριας ή της δευτερεύουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας που 

παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατά το έτος 2018.  

2. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή 

έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό 

επίπεδο «πολύ υψηλό», προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 64450/11.10.2020 

κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4484), οι οποίες ή τα υποκαταστήματα των οποίων 

πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ της κύριας ή της δευτερεύουσας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατά το έτος 2018, 

μπορούν να τεθούν σε αναστολή, για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων, για όσο 

χρονικό διάστημα η περιφερειακή ενότητα βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ 

υψηλό» και όχι λιγότερο από δεκατέσσερις (14) ημέρες.  

3. Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί, είναι 

δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που ορίζεται και 

κατ’ ελάχιστο για δεκατέσσερις (14) ημέρες, υπολογιζόμενη με βάση υπολογισμού το 

ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €), αντιστοιχούντος σε τριάντα 

(30) ημέρες.  

4. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα 

χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν 

υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν 

συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο, εν 

γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.  

5. Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού οι αναστολές των συμβάσεων 

εργασίας δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».  

6. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής καλύπτονται αναλογικά από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του 

ονομαστικού μισθού.  

7. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1 και 2, για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις 

εργασίας των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, υποχρεούνται να μην προβούν σε 

μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η καταγγελία είναι άκυρη.  

8. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 2:  

α) υποχρεούνται, μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρούν 

τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών,  
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β) μπορούν να εντάσσουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του 

ν. 4690/2020 (Α΄ 104) εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί 

σε αναστολή,  

γ) υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας 

στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί 

με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του συνολικού αριθμού 

των εργαζομένων αυτών,  

δ) οφείλουν, για την ορθή τήρηση της περ. γ΄, να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της 

εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

την εξ αποστάσεως εργασία του σαράντα τοις εκατό (40%) των εργαζομένων τους, για 

τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, και για όσο χρονικό διάστημα η 

περιφερειακή ενότητα στην οποία εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα βρίσκεται σε 

επιδημιολογικό επίπεδο πολύ υψηλό, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 

4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  

ε) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της περ. δ΄, επιβάλλεται πρόστιμο τριών 

χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, ορίζονται η Περιφερειακή Ενότητα εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων, η 

διάρκειά τους, προβλέπεται παράτασή τους, εξειδικεύονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων-

εργοδοτών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή οι οποίοι 

πλήττονται σημαντικά και καθορίζεται η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα που κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του 

παρόντος.  

 

Άρθρο 285 

Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες σε Περιφερειακές 

Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «υψηλό», «μέτριο», «χαμηλό» 

1. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή 

έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό 

επίπεδο «χαμηλό» ή «μέτριο» ή «υψηλό», προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 

64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4484), μπορούν να τίθενται σε 

αναστολή, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων, για όσο χρονικό διάστημα η 

Περιφερειακή Ενότητα βρίσκεται στα επιδημιολογικά επίπεδα της παρούσας βάσει ΚΑΔ.  

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να εντάσσουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), εργαζόμενους των οποίων οι 

συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.  

3.α) Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανήκουν σε Περιφερειακή Ενότητα 

που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «υψηλό», εφαρμόζεται υποχρεωτικά το 
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σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία των 

εργαζομένων τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, και σε ποσοστό σαράντα 

τοις εκατό (40%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.  

β) Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανήκουν σε Περιφερειακή Ενότητα 

που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «μέτριο», εφαρμόζεται υποχρεωτικά το 

σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία των 

εργαζομένων τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό είκοσι τοις 

εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.  

γ) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες Περιφερειακής Ενότητας που εντάσσεται σε 

επιδημιολογικό επίπεδο «χαμηλό», μπορούν να κάνουν χρήση του συστήματος της εξ 

αποστάσεως εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

4. Για την ορθή τήρηση των περ. α΄ και β΄ της παρ. 3, οι επιχειρήσεις - εργοδότες 

οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την εξ αποστάσεως εργασία των 

εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για όσο 

χρονικό διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία εδρεύουν ή έχουν 

υποκατάστημα, εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «υψηλό» ή «μέτριο», 

συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76).  

5. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ. 4, επιβάλλεται πρόστιμο τριών 

χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

 

Άρθρο 286 

Παράταση δυνατότητας μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 135 του 

ν. 4692/2020 

Η δυνατότητα μίσθωσης, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, κύριων ή μη κύριων 

τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 135 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) παρατείνεται έως 

τις 30 Νοεμβρίου 2020. Οι συμβάσεις μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων που 

συνήφθησαν δυνάμει του άρθρου 135 του ν. 4692/2020 δύνανται να παραταθούν για έναν 

(1) μήνα και να έχουν χρονική διάρκεια μέχρι και τις 30.11.2020. Οι δαπάνες των 

ανωτέρω μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.  

Με την παρ. 3 του άρθρου 121 του του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, 

ορίστηκε ότι: «Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται 

με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι τη δημοσίευση νέας 

σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πάντως όχι πέραν της 15ης 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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Μαΐου 2021, είναι δυνατή η μίσθωση με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

Υπουργείου Τουρισμού των επιλεγέντων καταλυμάτων δυνάμει των άρθρων 135 του 

ν. 4692/2020 (Α’ 111) και 286 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) που βρίσκονται εντός των 

διοικητικών ορίων των Δήμων Θήρας, Κω και Ζακύνθου και εντός των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Χανίων και Ηρακλείου. Οι δαπάνες των 

μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού και θα 

καταβληθούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 135 του ν. 4692/2020 

και 286 του ν. 4738/2020.»  

 

Άρθρο 287 

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 

Παρατείνεται έως τις 31.12.2020 η ισχύς του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 

(A΄ 76), του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 8), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), του 

άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), καθώς και της παρ. 

2 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020.  

 

… 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 

 

Άρθρο 289 

Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή 

και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19 

1. Οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα 

Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και για τις οποίες έχουν 

χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την από 

11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με τον 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), την από 1.5.2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 

(Α΄104) και τον ν. 4690/2020, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε 
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ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με την 

επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης της παρ. 6.  

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική 

Διοίκηση. Σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής της 

αίτησης, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία, που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της 

είσπραξης της οφειλής.  

3. Βασικές οφειλές της παρ. 1 από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση αντί 

των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 

(Α΄ 90, Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [Κ.Ε.Δ.Ε.]) και τον ν. 4174/2013 (Α΄ 

170, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας [Κ.Φ.Δ.]) επιβαρύνονται με τόκο δυόμιση 

εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισμένο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές 

που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και δώδεκα (12) μηνιαίων δόσεων δεν 

επιβαρύνονται με τόκο.  

4. Για τις οφειλές της παρ. 1, η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την 

επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%).  

5. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης 

δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2021. Οι επόμενες δόσεις της 

ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Με 

την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα 

ποσά από συμψηφισμούς του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., από παρακρατήσεις αποδεικτικού 

ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. και από μέτρα 

αναγκαστικής είσπραξης μπορούν να καλύπτουν την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται 

εντός της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις 

κείμενες διατάξεις.  

6. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ.  

7. Η ρύθμιση απόλλυται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου 

των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει 

δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 

δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) 

μηνών.  

8. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης και με την προϋπόθεση της τήρησης 

αυτού, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 57 του Κ.Φ.Δ..  

9. Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη και τα ακόλουθα 

ευεργετήματα:  

α) χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,  

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά το άρθρο 25 του 

ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται.  

Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του 

ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του 

Ποινικού Κώδικα,  
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γ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή 

ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με 

τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν 

επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, πριν από την 

υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές, λαμβάνονται υπόψη για 

την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια 

αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.  

Αν ο οφειλέτης απωλέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.  

10. Το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση 

διατηρεί το δικαίωμα:  

α) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του 

οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων, ή των εγγυητών, εφόσον 

η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,  

β) να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση 

εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού στα ανωτέρω πρόσωπα ακόμη και αν συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,  

γ) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του 

Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.  

Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση 

απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης 

οφειλής του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. ή κατόπιν συμψηφισμού του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. 

ή μετά από αναγκαστικά μέτρα καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, 

εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.  

11. H παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη 

ρύθμιση, αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν 

συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής.  

12. Δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου:  

α) οφειλές, οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 

του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών 

ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή 

σύμφωνα με άλλες διατάξεις και  

β) δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής 

διαταγής ή κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α΄ 62).  

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η προθεσμία υποβολής των 

αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την 

εφαρμογή του παρόντος. 

Με την παρ. 1 της υ.α. Α. 1255/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 

του άρθρου 1 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 
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(Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσής του» (Β’ 5223), κατωτ. αριθ. 930 ορίστηκε ότι: 

«Παρατείνονται μέχρι και την 30-04-2021, οι προθεσμίες καταβολής των 

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό 

φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01-11-2020 μέχρι 

και 30-11-2020 για τις επιχειρήσεις που σωρευτικά:  

α) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020 από τους 

αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο  οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά 

προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, 

τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο 

ΚΑΔ στις 20-03-2020 και  

β) η λειτουργία τους αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής, σύμφωνα με τους 

αναγραφόμενους ΚΑΔ στο συνημμένο πίνακα.  

Οι ανωτέρω οφειλές δύναται να ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), όπως 

ισχύει.» 

 

Άρθρο 290 

Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από την πανδημία του 

κορωνοϊού COVID-19 

1. Η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων, για τις οποίες έχει χορηγηθεί 

παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), την 

από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 90) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 04) και τον ν. 4690/2020 

(Α΄104), παρατείνεται και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.  

2. Η πρώτη δόση ρύθμισης από εκείνες για τις οποίες χορηγήθηκε παράταση καταβολής 

και αναστολή είσπραξης, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου 

μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής και 

πάντως όχι πριν από την 30ή Απριλίου 2021. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις 

καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την 

καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας.  

3. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος 

παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 

όροι και οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης.  

 

«Άρθρο 291 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1u4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVhbC9cuahj2yDvPukVlPCmnQoqO8fvmixOLCVkgT8pq
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Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις 

των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του 

ν. 4469/2017 

Οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και 

τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχουν 

χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την από 11-3-

2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 

(Α΄ 76), την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), την από 1-5-2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 

(Α΄ 104) και τον ν. 4690/2020, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού 

διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Νοεμβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής 

σύμφωνα με: α) τα άρθρα 1-17 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), β) τα άρθρα 98-109 του 

ν. 4611/2019 (Α΄ 73) και γ) τον ν. 4469/2017 (Α΄ 62), δύνανται να επανενταχθούν στο 

ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη 

οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους. 

Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του 

μηνός Δεκεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης 

επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της 

αναβίωσης».  

 Το άρθρο 291 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 53 του ν. 4758/2020 (Α΄ 

242), κατωτ. αριθ. 950.  

 

Άρθρο 292 

Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για απωλεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις 

H παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201) αντικαθίσταται ως εξής:  

«7. Οφειλές που ήταν σε νομοθετική ρύθμιση εν ισχύ την 1η.11.2019, η οποία 

απωλέστηκε μετά την ημερομηνία αυτή, υπάγονται σε ρύθμιση σύμφωνα με την υποπαρ. 

Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), υπό την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία 

καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή 

της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης δεν εφαρμόζεται, ως δεύτερη ευκαιρία, 

η υποπερ. γ΄ της περ. 1 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013. 

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύναται να καθορίζονται η διαδικασία της 

επανένταξης στη ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 

παρούσας.»  

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1127/2021 «Καθορισμός κριτηρίων σύμφωνα με την παρ. 7 του 

άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 

του άρθρου 292 του ν.  4738/2020 (Α’  207) και ισχύει, για την υπαγωγή στην πάγια 

ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), 

όπως ισχύει» (Β’ 2362), κατωτ. αριθ. 1370.  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FjnGp5F0IbN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaxMTlx2XP8Q_TFMF4bJSde7qH9cq7kzT513xHa67WzN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FjnGp5F0IbN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaxMTlx2XP8Q_TFMF4bJSde7qH9cq7kzT513xHa67WzN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SRL2byguO4fnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbrt0qAquD_D8vrRM2NI0sxPB0ozSCv0iWUqiYOEX2Iv
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Άρθρο 293 

Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών 

προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και 

λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή τους 

1. Βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά 

Κέντρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90, 

Κ.Ε.Δ.Ε.), που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, 

με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του 

Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2332/1995 (Α΄ 181) ή παροχής της 

εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην 

«Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την 

επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ 

(ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά 

ιδρύματα έως τις 7.10.2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών 

στις αρμόδιες Υπηρεσίες, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και εκατόν είκοσι (120) 

μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία 

εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την 

ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις 

προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως 

ακολούθως:  

α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).  

β) Από δύο (2) έως και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 

ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%).  

γ) Από πέντε (5) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).  

δ) Από δεκατρείς (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 

ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).  

ε) Από είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 

ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).  

στ) Από τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 

κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).  

ζ) Από σαράντα εννέα (49) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 

ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).  

η) Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).  

θ) Από εβδομήντα τρεις (73) έως και ενενήντα έξι (96) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 

κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).  

ι) Από ενενήντα επτά (97) έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 

κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).  

Με το άρθρο 1 της υ.α. Α.1007/2021 «Καθορισμός ειδικών θεμάτων και 

λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από 
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επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις 

της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 293 

του ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 138), κατωτ. αριθ. 1073, ορίστηκε ότι: «Η αίτηση 

για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 293 του 

ν. 4738/2020, με την επιφύλαξη της παρ. 7 αυτού, υποβάλλεται μέχρι και την 30η 

Απριλίου 2021 στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, ο Προϊστάμενος της 

οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής». 

Με την απ. Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. Α.1104 της 6/11.5.2021 «Παράταση 

της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του 

άρθρου 293 του ν. 4738/2020 “Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από 

επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις 

της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας” (Α’ 207)» (Β΄ 1892), ορίστηκε ότι: «Η 

προθεσμία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των 

διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 293 του ν. 4738/2020, με την επιφύλαξη της παρ. 7 

αυτού, παρατείνεται μέχρι και την 7η-6-2021.» 

2. Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος ρύθμισης 

δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.  

3. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 

είκοσι (20) ευρώ.  

4. Στη ρύθμιση του παρόντος υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των καταχωρημένων 

στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης που είναι ληξιπρόθεσμα 

έως και την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής οφειλών της παρ. 1, οι οποίες δεν έχουν 

τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη ρύθμιση 

τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει νόμου ή 

δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.  

5. α. Οι απαλλαγές της παρ. 1 υπολογίζονται επί των προσαυξήσεων και τόκων 

εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε, όπως έχουν διαμορφωθεί την 

ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.  

β. Βασικές συνολικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης της παρούσας, 

αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την 

υπαγωγή σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες 

μονάδες (3%) ετησίως υπολογισμένο.  

γ. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία 

προσαύξηση μηδέν κόμμα είκοσι πέντε τοις εκατό (0,25%).  

6. Στις ρυθμίσεις των παρ. 1 έως 4 δύνανται, επιπλέον, να υπαχθούν, μετά από επιλογή 

του οφειλέτη, οφειλές από την ίδια αιτία που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία 

εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για 

υπαγωγή σε ρύθμιση, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση ή άλλη ρύθμιση 

τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει νόμου ή 

δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής και οι οποίες κατά την ημερομηνία της 

αίτησης:  

α) δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

υπαγωγής ή  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8aRmGcrk2DyZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubNIYzT-IVYytha0_2IPY4MDxKWtX8t5SQiiPKT6e9aN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bWgEV_gQ_lTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYJbZbmv2CQ1JcqrvlEsNDU1AW8vP4dmow4SrFytByBw
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β) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.  

7. Στις ρυθμίσεις του παρόντος δύνανται να υπάγονται, με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις, και οι οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια 

φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής 

της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2332/1995 ή παροχής 

της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» 

(πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με 

την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ 

(ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά 

ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των 

τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων 

εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε 

πρόγραμμα ρύθμισης σύμφωνα με την παρ. 9, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία 

της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής μέσα σε έξι (6) 

μήνες από την καταχώριση των οφειλών αυτών.  

8. α. Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και αφορά και τις οφειλές για τις οποίες αυτός 

ευθύνεται. Πρόσωπα που ευθύνονται για την καταβολή μέρους της οφειλής δικαιούνται 

να ρυθμίσουν μέρος αυτό.  

β. Στην περίπτωση που από τον χρηματικό κατάλογο δεν προκύπτει ότι η οφειλή 

προέρχεται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες 

έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού 

Δημοσίου ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική 

Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 

Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν 

καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019, όπως 

αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, απαιτείται 

για την υπαγωγή στη ρύθμιση η προσκόμιση από τον αιτούντα έγγραφης βεβαίωσης της 

βεβαιούσης αρχής προς την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής 

υπηρεσίας που ορίζει ρητά ότι η οφειλή εμπίπτει στην παρ. 1.  

9. Με την επιφύλαξη της παρ. 7, η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης 

των παρ. 1 έως και 4 υποβάλλεται στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, που είναι 

αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.  

10. Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις των παρ. 1 έως 4 η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι 

επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών 

από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.  

11. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του 

υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση 

επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, 

εάν ο οφειλέτης:  

α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή 

των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,  
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β) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος, εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής 

τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του 

παρόντος, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή,  

γ) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου 

προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την 

εξόφλησή της, εντός τριών (3) το αργότερο μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας 

υποβολής τους ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη 

ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή 

σε αυτή. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης δεν επιτρέπεται η υπαγωγή των ίδιων 

οφειλών στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου 

πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).  

12. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει 

εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών ή σε περίπτωση εξόφλησης του 

συνόλου της οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο, τυγχάνει απαλλαγής επί του 

εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε 

ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά 

διαμορφώνεται με την εξόφληση, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως και 4.  

13. Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης των παρ. 1 έως και 4 δύναται 

να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος με διαφορετικό 

αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. 

Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 

καταβολής για το εναπομείναν ποσό, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης και ο 

συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120), 

υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.  

14. Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση των παρ. 1 έως και 4 παρέχει στον 

οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:  

α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 

(Α΄ 170, Κ.Φ.Δ.),  

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 του 

ν. 1882/1990 ή διακόπτεται εφόσον εκκίνησε η εκτέλεσή της. Κατά το χρονικό διάστημα 

ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά 

παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,  

γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας 

αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή της παρούσας δεν ισχύει 

για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές 

παραγγελίες, αλλά τα αποδιδόμενα από αυτές ποσά λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη 

δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Αν ο οφειλέτης 

απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.  

15. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη 

ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:  

α) να μην χορηγεί στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου 

ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, ακόμη και αν συντρέχουν οι 
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προϋποθέσεις χορήγησής του, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, σύμφωνα με το 

άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,  

β) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του 

Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 83 του K.E.Δ.E.,  

γ) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του 

οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι 

ασφαλισμένη.  

16. Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση 

ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή 

κατόπιν συμψηφισμού καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν 

πιστώνονται διαφορετικά.  

Ομοίως, τα αποδιδόμενα ποσά από πράξεις εκτέλεσης λαμβάνονται υπόψη για την 

κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη 

διάρκειά της και δεν πιστώνονται διαφορετικά.  

17. Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη 

ρύθμιση αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της και δεν συμπληρώνεται πριν 

παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της.  

18. Αρμόδια για τη χορήγηση της ρύθμισης, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων 

της και την απώλεια αυτής είναι η υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που είναι 

αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.  

19.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ, που εκδίδεται εντός μηνός από τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας υπαγωγής 

στη ρύθμιση του παρόντος, δύναται να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής 

για χρονικό διάστημα μέχρι έναν (1) μήνα.  

β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ, δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή 

του παρόντος.  

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1007/2021 «Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών 

εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και 

δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 

(Α’ 207)» (Β’ 138), κατωτ. αριθ. 1073. 

 

Άρθρο 294 

Προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης, 

διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας - Αναστολή εφαρμογής της περ. γ΄ της παρ. 6 

της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 

Η ισχύς της περ. γ΄ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4152/2013 (Α΄107), αναστέλλεται, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από 

ανεξάρτητο εκτιμητή και της παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης 

ασφάλειας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8aRmGcrk2DyZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubNIYzT-IVYytha0_2IPY4MDxKWtX8t5SQiiPKT6e9aN
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αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή 

εμπράγματες ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που 

αναφέρονται στο παρόν εξακολουθούν να ισχύουν.  

 

Άρθρο 295 

Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν 

συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» 

Η αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του έβδομου άρθρου της από 30.9.2019 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 145), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4638/2019 (Α΄ 181) και παρατάθηκε μέχρι τις 30.6.2020 με το άρθρο 9 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και παρατάθηκε περαιτέρω μέχρι τις 31.10.2020 με το άρθρο 

103 του ν. 4714/2020 (A΄ 148), παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της μέχρι και τις 

30.4.2021.  

 

Άρθρο 296 

Αναστολή καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις 

Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 

Η διάταξη του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) αριθμείται ως παρ. 1 και 

προστίθεται παρ. 2 ως εξής: «2. Για το διάστημα από 1ης.1.2020 έως και 30.6.2021, 

αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 1 και καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο διάστημα 

της παρούσας δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το 

Δημόσιο, κατά τις κείμενες διατάξεις».  

Για την παράταση της προβλεπόμενης στην άνω διάταξη αναστολής, βλ. άρθρ. 26 

ν. 4797/2021 (Α΄ 66) , κατωτ. αριθ. 1270. 

 

Άρθρο 297 

Ρυθμίσεις για την αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής και την παροχή 

ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς 

Για την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και 

λοιπές σχετικές ρυθμίσεις βλ. άρθρο 28 του ν. 4772/2021 (Α’17), κατωτ. αριθ. 1105. 

«1. 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. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να 

παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία του πρώτου εδαφίου.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ZgJn3pl6MeDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPw-MOB9CMEGdnJ5H8zojAIuPF63dQmlBmAaOVU3em60
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-n8HAPBnn3PtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFXJmGfhBlbHQQZMytJppdUtnK5Mtco-hpSvUJYSu6L6
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2. 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. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να 

παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία του πρώτου εδαφίου.  

3. 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. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να 

παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία του πρώτου εδαφίου».  

Στις παρ. 1, 2 και 3, που είχαν τροποποιηθεί και αναδιαμορφωθεί από την παρ. 5 

του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), κατωτ. αριθ. 909, προστέθηκαν εδ. και οι 

παρ. αυτές αναδιαμορφώθηκαν εκ νέου ως άνω από την παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 

4772/2021 (Α’17), κατωτ. αριθ. 1104.  

4. (Προστίθεται παρ. 3.α. στο έβδομο άρθρο της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 161), ανωτ. αριθ. 634). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 298 

Απαλλαγή της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα του άρθρου 

43Α ΚΦΕ με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθενται παρ. 49 και 50 ως εξής:  

«49. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με 

εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Αν το εισόδημα 

προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον 

για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος 

υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.  

50. Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό 

τομέα. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της 

παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε 

εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με 

τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.» 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-n8HAPBnn3PtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFXJmGfhBlbHQQZMytJppdUtnK5Mtco-hpSvUJYSu6L6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXrn8Mg45lE9ZYf7ayLuuO7PjIic4H7FyDjm3adeW2MX
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… 

Άρθρο 300 

Αναστολή εφαρμογής διάταξης στη φορολογία δωρεών 

Η περ. α΄ της ενότητας Β΄ του άρθρου 43 του ν.  2961/2001 (Α΄ 266) αναστέλλεται για 

δωρεές που πραγματοποιούνται από την ψήφιση του νόμου μέχρι τις 31.12.2021. Για το 

χρονικό διάστημα της παρούσας τα νομικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 

απαλλάσσονται από τον φόρο δωρεάς. 

 

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4701/2020, 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ Ν. 4261/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Ο.Ο.Σ.Α. 

 

Άρθρο 302 

Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 

Η αναστολή εξέτασης των ενστάσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 

(Α΄114), όπως ορίστηκε με το άρθρο 10 του ν. 4650/2019 (Α΄ 207) και παρατάθηκε 

διαδοχικά με το άρθρο τριακοστό δεύτερο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και το άρθρο 57 

του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), παρατείνεται έως τις 29 Ιανουαρίου 2021.  

 

Άρθρο 303 

Παράταση προθεσμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών - 

Τροποποίηση του ν. 4701/2020 

Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196), 

που προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128), αναφορικά με τη σύγκληση 

της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών, παρατείνεται μέχρι τις 

30.11.2020 και αντίστοιχα η θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων 

παρατείνεται αντίστοιχα μέχρι τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του παρόντος. 

Με το άρθρο 89 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, ορίστηκε ότι: «Η 

προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196), 

που προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128), το οποίο 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 303 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), αναφορικά με τη 

σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών, 

παρατείνεται μέχρι τις 31.3.2021. Κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της 

παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1667/1986, η θητεία των διοικητικών και εποπτικών 

συμβουλίων που έληξε ή λήγει εντός του έτους 2020, ανεξαρτήτως σχετικής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
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πρόβλεψης στο καταστατικό, παρατείνεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου μέχρι τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του παρόντος ή 

μέχρι τη σύγκληση της αμέσως επόμενης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.»  

 

 

… 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

«Άρθρο 308 

Έναρξη ισχύος 

Τα άρθρα 31 έως και 171 και 189 έως και 265, πλην της περ. β’ της παρ. 1, τίθενται σε 

ισχύ την 1η Μαρτίου 2021. Τα άρθρα 1 έως και 30 και 172 έως και 188, καθώς και η περ. 

β’ της παρ. 1 του άρθρου 265, τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2021. Κατ’ εξαίρεση, η 

παρ. 3 του άρθρου 264, καθώς και οι άλλες διατάξεις του παρόντος για τις οποίες δεν 

ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παρ. 1 του άρθρου 76, τα 

φυσικά πρόσωπα πλην των εμπόρων αποκτούν πτωχευτική ικανότητα την 1η Ιουνίου 

2021. Μέχρι τη θέση σε ισχύ των άρθρων 172 έως και 188, αρμόδιο πτωχευτικό 

δικαστήριο για πτωχεύσεις, ανεξαρτήτως οικονομικού αντικειμένου, είναι το Πολυμελές 

Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων 

συμφερόντων του.» 

Στο άρθρο 308, το πρώτο εδ. αντικαταστάθηκε από εδ. πρώτο και δεύτερο, 

προστέθηκαν εδάφ. τρίτο και τέταρτο και το άρθρο διαμορφώθηκε ως άνω από την 

παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991. 

 

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

 

855. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 43889/1815 της 26/27.10.2020 «Επιβολή 

κυρώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων στήριξης των ευπαθών 

ομάδων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας, σύμφωνα με τις 

περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει και των υπ’ αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011) 

και 39363/1537/30-9-2020 (Β’  4262) κοινών υπουργικών αποφάσεων» (Β’ 4750) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY2WJGFIUDZ7j_DDqVH8aPHCRr48wfAk462KjryR7_pU
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(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο όγδοο της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 

(Α’ 177).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).  

3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 36124/1194/11-09-2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση 

της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την 

οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (Α’ 55), όπως ισχύει» (Β΄ 3945).  

4. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 37095/1436/17-9-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Καθορισμός έννοιας “ευπαθών 

ομάδων εργαζομένων” του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών 

μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών για 

την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 161)» (Β’ 4011).  

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Λεπτομέρειες 

εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, για “ευπαθείς 

ομάδες εργαζομένων” του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας» (Β’ 4262).  

6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απόφασης του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 

εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως ισχύει.  

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).  

8. 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), 

όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

9. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 155).  
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10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση 

θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

11. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 

Σκυλακάκη» (Β’ 3229).  

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. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

14. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 

Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

15. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), 

όπως ισχύει.  

16. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.  

17. Τις διατάξεις της ΔΣΕ 81 (1947) «Περί Επιθεωρήσεως της εργασίας εις την 

βιομηχανίαν και το εμπόριον», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 3249/1955 (Α’ 139).  

18. Τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών 

Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

19. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 16909/19-12-2003 κοινής απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

«Απόδοση μέρους εισπραττομένου πρόστιμου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας 

(ΑΣΕ)» (Β’ 1892), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 120151/17-5-2005 κοινή 

υπουργική απόφαση (Β’ 705).  

20. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 46691/1491/23-3-2012 κοινής απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός των 

ποσοστών που εισπράττονται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, όταν 

επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 και της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 

26 του ν. 3996/2011» (Β’ 1106).  

21. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 46561/8369/9-10-2017 κοινής απόφασης της Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού 

Οικονομικών «Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3996/2011, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013» (Β’ 3677).  

22. Την επιτακτική ανάγκη προστασίας ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού 

τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

23. Την υπ’ αρ. 38292/2085/02.10.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  
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24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που 

απασχολούν εργαζόμενους που ανήκουν σε «ευπαθείς ομάδες» σύμφωνα με το άρθρο 1 

της υπ’  αρ. 37095/1436/17.09.2020 (Β’ 4011) κοινής υπουργικής απόφασης και 

παραβαίνουν τις διατάξεις των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει και των υπ’ αρ. 

37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινών 

υπουργικών αποφάσεων.  

 

Άρθρο 2 

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων και την επιβολή κυρώσεων 

1. Αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων στήριξης των 

ευπαθών ομάδων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει και στις υπ’ αρ. 37095/1436/ 17-9-2020 

(Β’ 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινές υπουργικές αποφάσεις, τη 

διαπίστωση των σχετικών παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών 

κυρώσεων, είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).  

2. Όργανα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων αποτελούν οι Ειδικοί Επιθεωρητές 

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, οι 

Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και οι Επιθεωρητές Εργασιακών 

Σχέσεων.  

3. Σε κάθε περίπτωση δύναται να συγκροτούνται μεικτά κλιμάκια ελέγχων από Ειδικούς 

Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Εργασιακών Σχέσεων ή 

Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Εργασιακών Σχέσεων.  

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία διαπίστωσης παραβάσεων 

1. Για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων και την διαπίστωση των παραβάσεων των 

περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’  55), όπως ισχύει, καθώς και των υπ’ αρ. 37095/1436/17-9-2020 

(Β’ 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινών υπουργικών αποφάσεων, τα 

αρμόδια όργανα προβαίνουν σε κάθε είδους αναγκαία παρέμβαση, έρευνα, εξέταση και 

έλεγχο σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και τη δράση 

του Σ.ΕΠ.Ε.  
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2. Κατά τη διαδικασία διερεύνησης των επιμέρους περιπτώσεων, τα αρμόδια όργανα, 

ενδεικτικά:  

α) εξετάζουν αν τηρούνται και ελέγχουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, έγγραφα και 

αποδεικτικά στοιχεία, κατά τα προβλεπόμενα στις υπ’ αρ. 37095/1436/17- 9-2020 

(Β’ 4011) και 39363/1537/30-9- 2020 (Β’ 4262) κοινές υπουργικές αποφάσεις, καθώς 

και τα οριζόμενα εν γένει στις κείμενες διατάξεις στοιχεία και έγγραφα, όπως πίνακες 

προσωπικού και ωρών, γνωστοποίηση των ουσιωδών όρων της σύμβασης ή σχέσης 

εργασίας των εργαζομένων, γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.  

β) συλλέγουν συναφή αποδεικτικά στοιχεία και δεδομένα, ώστε να επαληθευτούν και 

να τεκμηριωθούν τα συμπεράσματα του ελέγχου, προκειμένου να προβεί η Υπηρεσία 

στις προβλεπόμενες ενέργειές της  

γ) προβαίνουν σε κάθε άλλου είδους απαραίτητη εξέταση, όπως για παράδειγμα, 

συνομιλίες με εργαζομένους, τον εργοδότη και άλλους σημαντικούς συντελεστές (π.χ. 

τον Τεχνικό Ασφάλειας, τον Ιατρό Εργασίας, την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των 

Εργαζομένων).  

3. Κατά τη διαδικασία διερεύνησης των επιμέρους περιπτώσεων, τα αρμόδια όργανα 

έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και 

κάθε άλλου είδους στοιχείο, που τηρούνται από την επιχείρηση, νομιμοποιούνται να 

λαμβάνουν αντίγραφα, καθώς και έχουν πρόσβαση στη δομή της παραγωγικής 

διαδικασίας.  

 

Άρθρο 4 

Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμου 

1. Εάν διαπιστωθεί παραβίαση των διατάξεων των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του 

άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, 

το Σ.ΕΠ.Ε. επιβάλλει διοικητική κύρωση ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε 

εργαζόμενο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 

37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας και υπέβαλε αίτημα στον εργοδότη του για εξ’ 

αποστάσεως εργασία, και για τον οποίο δεν έχουν εφαρμοστεί τα έκτακτα μέτρα ως προς 

την οργάνωση του τόπου εργασίας του, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των 

επιμέρους βημάτων εφαρμογής των εν λόγω μέτρων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

39363/1537/ 30-9-2020 (Β’ 4262) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.  

2. Για την επιβολή του προστίμου του άρθρου όγδοου της από 22.08.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161) ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 

3996/2011 (Α΄ 170) όπως ισχύει.  

3. Για τη βεβαίωση και την είσπραξη του ανωτέρω προστίμου εφαρμόζονται η παρ. 4 

του άρθρου 14 και η παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν και η υπό 

στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/7-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Οικονομική και 

Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).  
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4. Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται η προβλεπόμενη στην παρ. 5 του 

άρθρου 24 του ν. 3996/2011, δικαστική προσφυγή.  

 

Άρθρο 5 

Ισχύς της απόφασης 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

856. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1236 της 

26/27.10.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-

03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία 

λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του» (Β΄ 4751) (Διορθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 4808 της 30.10.2020) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου  1 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» 

(Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» 

(Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.  

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).  

5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» 

(Α΄ 6).  

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).  

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfNWnMPtMofcIOAAjznqoKAocXzSCv3PXWc4oPNBM3CT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mtRXIyixa2DuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZjz3Tg6lysMH7eUefdDhawZx3wpzROfAnd3RUk1FzYR


284 
 

9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 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 υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών, ιδιωτικών), των 

χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) 

και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων» (Β΄ 859).  

12. Την υπ’ αρ. 18152/14-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας 

και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15-3-2020 έως και 30-4-2020» (Β΄ 857).  

13. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.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).  

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.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).  

15. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.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).  

16. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.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 
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κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 

13/3/2020 έως και 27/3/2020» (Β΄ 833).  

17. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.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).  

18. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11-10-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4484), 

όπως εκάστοτε ισχύει.  

19. 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. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 

5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

20. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-3-

2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

21. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  

22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

1. Παρατείνονται μέχρι και την 30-04-2021, οι προθεσμίες καταβολής των 

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό 

φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01-10-2020 έως 30-10-

2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις 

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με 

καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30-10-2020 για τις επιχειρήσεις που σωρευτικά 

έχουν:  

α)  ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020 από τους αναφερόμενους 

στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή 

ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 
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από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την 

αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα 

από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020 και  

β) έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 

δεκατέσσερις (14) ημέρες, εντός Οκτωβρίου 2020, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της υπό 

στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.64450/11-10-2020 (Β΄ 4484) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως 

εκάστοτε ισχύει.  

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β) τα εκτός 

αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. –κατά 

την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, 

διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους– ή επιχορηγούνται τακτικά, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό 

(50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες 

επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ανεξαρτήτως 

εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο 

Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που 

πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες 

οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση 

πενταψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε 

περίπτωση εξαψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 

 

ΚΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ 

01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων 

01.29  Άλλες πολυετείς καλλιέργειες 

01.30  Πολλαπλασιασμός των φυτών 

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και 

άλλων) 

01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων 

προβιών και δερμάτων 

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο 

λογαριασμό) 

01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για 

λογαριασμό τρίτων) 

02.10  Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες 

02.20  Υλοτομία 
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02.30  Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής 

02.40  Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 

03.11  Θαλάσσια αλιεία 

03.12  Αλιεία γλυκών υδάτων 

03.21  Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 

03.22  Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 

05.10  Εξόρυξη λιθάνθρακα 

05.20  Εξόρυξη λιγνίτη 

07.10  Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 

07.29  Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 

08.11  Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, 

κιμωλίας και σχιστόλιθου 

08.12  Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη 

αργίλου και καολίνης 

08.91  Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία 

λιπασμάτων 

08.92  Εξόρυξη τύρφης 

08.93  Εξόρυξη αλατιού 

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

09.10  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού 

αερίου 

09.90  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές 

δραστηριότητες 

10.11  Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 

10.12  Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 

10.13  Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 

10.20  Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

10.31  Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 

10.32  Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 

10.39  Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

10.41  Παραγωγή ελαίων και λιπών 

10.42  Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

10.51  Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 

10.52  Παραγωγή παγωτών 
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10.61  Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων 

10.62  Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 

10.71  Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.72  Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών 

ζαχαροπλαστικής 

10.73  Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών 

προϊόντων 

10.81  Παραγωγή ζάχαρης 

10.82  Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

10.83  Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

10.84  Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

10.85  Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

10.86  Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και 

διαιτητικών τροφών 

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

10.91  Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε 

αγροκτήματα 

10.92  Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς 

11.01  Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 

11.02  Παραγωγή οίνου από σταφύλια 

11.03  Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

11.04  Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 

11.05  Ζυθοποιία 

11.06  Παραγωγή βύνης 

11.07  Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων 

εμφιαλωμένων νερών 

13.10  Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 

13.20  Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 

13.30  Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 

13.91  Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 

13.92  Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 

13.93  Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 

13.94  Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 
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13.95  Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, 

εκτός από τα ενδύματα 

13.96  Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών 

ειδών 

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

14.11  Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 

14.12  Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 

14.13  Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

14.14  Κατασκευή εσωρούχων 

14.19  Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 

14.20  Κατασκευή γούνινων ειδών 

14.31  Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 

14.39  Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

15.11  Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 

15.12  Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, 

ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας 

15.20  Κατασκευή υποδημάτων 

16.10  Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου 

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

ξύλο 

16.22  Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ 

16.23  Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής 

16.24  Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων 

16.29  Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και 

ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

17.11  Παραγωγή χαρτοπολτού 

17.12  Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 

17.21  Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και 

εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι 

17.22  Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών 

τουαλέτας 

17.23  Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 

17.24  Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) 

17.29  Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 

18.11  Εκτύπωση εφημερίδων 
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18.12  Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 

18.13  Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 

18.14  Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 

18.20  Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

19.10  Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) 

20.11  Παραγωγή βιομηχανικών αερίων 

20.12  Παραγωγή χρωστικών υλών 

20.13  Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών 

20.14  Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών 

20.15  Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 

20.16  Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 

20.17  Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε 

πρωτογενείς μορφές 

20.20  Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 

20.30  Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών 

τυπογραφίας και μαστιχών 

20.41  Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και 

στίλβωσης 

20.42  Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

20.51  Παραγωγή εκρηκτικών 

20.52  Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας 

20.53  Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

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

20.60  Παραγωγή μη φυσικών ινών 

22.11  Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από 

καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών 

οχημάτων) από καουτσούκ 

22.19  Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 

22.21  Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων 

μορφών 

22.22  Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 

22.23  Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 

22.29  Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 

23.11  Κατασκευή επίπεδου γυαλιού 
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23.12  Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 

23.13  Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

23.14  Κατασκευή ινών γυαλιού 

23.19  Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του 

γυαλιού για τεχνικές χρήσεις 

23.20  Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων 

23.31  Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών 

23.32  Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή 

γη 

23.41  Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών 

διακοσμητικών ειδών 

23.42  Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής 

23.43  Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων 

23.44  Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 

23.49  Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής 

23.51  Παραγωγή τσιμέντου 

23.52  Παραγωγή ασβέστη και γύψου 

23.61  Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 

23.62  Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο 

23.63  Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 

23.64  Κατασκευή κονιαμάτων 

23.65  Κατασκευή ινοτσιμέντου 

23.69  Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 

23.70  Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 

23.91  Παραγωγή λειαντικών προϊόντων 

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

24.10  Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων 

24.20  Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με 

καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων 

24.31  Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα 

24.32  Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα 

24.33  Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα 

24.34  Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων 

24.41  Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων 
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24.42  Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου) 

24.43  Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου 

24.44  Παραγωγή χαλκού 

24.45  Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

24.46  Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων 

24.51  Χύτευση σιδήρου 

24.52  Χύτευση χάλυβα 

24.53  Χύτευση ελαφρών μετάλλων 

24.54  Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

25.11  Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 

25.12  Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 

25.21  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 

25.29  Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 

25.30  Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για 

την κεντρική θέρμανση 

25.50  Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων 

με έλαση·κονιομεταλλουργία 

25.61  Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 

25.62  Μεταλλοτεχνία 

25.71  Κατασκευή μαχαιροπίρουνων 

25.72  Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων 

25.73  Κατασκευή εργαλείων 

25.91  Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων 

25.92  Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 

25.93  Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων 

25.94  Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών 

25.99  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα 

26.11  Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

26.12  Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 

26.20  Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

26.30  Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

26.40  Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

26.51  Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 
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26.52  Κατασκευή ρολογιών 

26.60  Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και 

θεραπευτικής χρήσης 

26.70  Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 

26.80  Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 

27.11  Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών 

μετασχηματιστών 

27.12  Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 

27.20  Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

27.31  Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών 

27.32  Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και 

καλωδίων 

27.33  Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης 

27.40  Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 

27.51  Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

27.52  Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

27.90  Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 

28.11  Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες 

αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων 

28.12  Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας 

28.13  Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών 

28.14  Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων 

28.15  Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, 

στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης 

28.21  Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 

28.22  Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 

28.23  Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) 

28.24  Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός 

28.25  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 

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

28.30  Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 

28.41  Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 

28.49  Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών 
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28.91  Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 

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

κατασκευές 

28.93  Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 

28.94  Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών 

28.95  Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 

28.96  Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών 

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

29.10  Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

29.20  Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή 

ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

29.31  Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα 

οχήματα 

29.32  Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 

30.11  Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 

30.12  Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 

30.20  Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού 

30.30  Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών 

μηχανημάτων 

30.91  Κατασκευή μοτοσικλετών 

30.92  Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων 

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

31.01  Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

31.02  Κατασκευή επίπλων κουζίνας 

31.03  Κατασκευή στρωμάτων 

31.09  Κατασκευή άλλων επίπλων 

32.11  Κοπή νομισμάτων 

32.12  Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 

32.13  Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 

32.20  Κατασκευή μουσικών οργάνων 

32.30  Κατασκευή αθλητικών ειδών 

32.40  Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 

32.50  Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 
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32.91  Κατασκευή σκουπών και βουρτσών 

32.99  Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα 

33.11  Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 

33.12  Επισκευή μηχανημάτων 

33.13  Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 

33.14  Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 

33.15  Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 

33.16  Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

33.17  Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 

33.19  Επισκευή άλλου εξοπλισμού 

33.20  Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

35.30  Παροχή ατμού και κλιματισμού 

41.10  Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 

41.20  Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 

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

43.11  Κατεδαφίσεις 

43.12  Προετοιμασία εργοτάξιου 

43.13  Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 

43.21  Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

43.22  Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 

43.29  Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 

43.31  Επιχρίσεις κονιαμάτων 

43.32  Ξυλουργικές εργασίες 

43.33  Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 

43.34  Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 

43.39  Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 

43.91  Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 

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

45.11  Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.19  Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.20  Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.31  Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 
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45.32  Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε 

εξειδικευμένα καταστήματα 

45.40  Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και 

εξαρτημάτων τους 

46.11  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών 

πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και 

ημιτελών προϊόντων 

46.12  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, 

μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων, εκτός 

από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στερεών, 

υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων (46.12.11) 

46.13  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και 

οικοδομικών υλικών 

46.14  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, 

βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 

46.15  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών 

οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 

46.16  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων 

και δερμάτινων προϊόντων 

46.17  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών 

και καπνού 

46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών 

και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και 

θεραπευτικής χρήσης 

46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και 

παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και 

οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων 

46.19  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 

46.21  Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και 

ζωοτροφών 

46.22  Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 

46.23  Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 

46.24  Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 

46.31  Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 

46.32  Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 
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46.33  Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων 

ελαίων και λιπών 

46.34  Χονδρικό εμπόριο ποτών 

46.36  Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 

46.37  Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

46.38  Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, 

καρκινοειδών και μαλακίων 

46.39  Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 

46.41  Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

46.42  Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 

46.43  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

46.44  Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών 

καθαρισμού 

46.45  Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 

46.47  Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 

46.48  Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 

46.49  Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

46.51  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού 

εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 

46.52  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και 

εξαρτημάτων 

46.61  Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 

46.62  Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 

46.63  Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων 

για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 

46.64  Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική 

βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών 

46.65  Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 

46.66  Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 

46.69  Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

46.72  Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 

46.73  Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 

46.74  Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και 

προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 

46.75  Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 
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46.76  Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 

46.77  Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 

46.90  Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 

47.19  Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από 

Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), 

Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02 ) 

47.23  Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.24  Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών 

αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.25  Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.29  Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.41  Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων 

υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42  Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.43  Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.51  Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.52  Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.53  Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε 

εξειδικευμένα καταστήματα 

47.54  Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.59  Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.61  Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62  Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.63  Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.64  Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.65  Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.71  Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 
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47.72  Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.74  Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.75  Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.76  Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων 

συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.77  Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.78  Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, 

εκτός από Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, 

υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85) 

47.79  Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

47.81  Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και 

αγορές 

47.82  Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και 

υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.89  Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.99  Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 

49.10  Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 

49.20  Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.31  Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.32  Εκμετάλλευση ταξί 

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

49.41  Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.42  Υπηρεσίες μετακόμισης 

50.10  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.20  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

50.30  Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

50.40  Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

51.10  Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21  Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.10  Αποθήκευση 

52.21  Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 
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52.22  Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23  Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

52.24  Διακίνηση φορτίων 

52.29  Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

55.10  Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20  Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30  Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 

ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90  Άλλα καταλύματα 

56.10  Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.21  Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29  Aλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που 

παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30  Δραστηριότητες παροχής ποτών 

58.11  Έκδοση βιβλίων 

58.12  Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων 

58.13  Έκδοση εφημερίδων 

58.14  Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 

58.19  Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 

58.21  Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

58.29  Έκδοση άλλου λογισμικού 

59.11  Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.12  Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών 

ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.13  Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.14  Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

59.20  Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

60.10  Ραδιοφωνικές εκπομπές 

60.20  Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών 

61.90  Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

62.01  Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 
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62.02  Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές 

62.03  Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.09  Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και 

δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

63.11  Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 

63.12  Δικτυακές πύλες (web portals) 

63.91  Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων 

63.99  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα 

64.20  Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) 

64.30  Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) 

και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα 

64.91  Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 

65.11  Ασφάλειες ζωής 

65.12  Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 

65.20  Αντασφάλιση 

66.12  Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και 

αγαθών 

66.19  Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 

με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά 

ταμεία 

66.21  Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών 

66.22  Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 

66.29  Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα 

συνταξιοδοτικά ταμεία 

66.30  Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 

68.10  Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 

68.20  Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 

68.31  Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 

68.32  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

69.10  Νομικές δραστηριότητες 

69.20  Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου 

παροχή φορολογικών συμβουλών 

70.10  Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 

70.21  Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 
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70.22  Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 

συμβουλών διαχείρισης 

71.11  Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 

71.12  Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής 

τεχνικών συμβουλών 

71.20  Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

72.11  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 

72.19  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη 

μηχανική 

72.20  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες 

73.11  Διαφημιστικά γραφεία 

73.12  Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 

73.20  Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 

74.10  Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 

74.20  Φωτογραφικές δραστηριότητες 

74.30  Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 

74.90  Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 

π.δ.κ.α. 

75.00  Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

77.11  Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων 

οχημάτων 

77.12  Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 

77.21  Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22  Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.31  Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

77.32  Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και 

έργων πολιτικού μηχανικού 

77.33  Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου 

(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

77.34  Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35  Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και 

υλικών αγαθών πδκα 
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77.40  Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με 

εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού 

78.10  Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας 

78.20  Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης 

78.30  Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 

79.11  Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12  Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες 

80.10  Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 

80.20  Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας 

80.30  Δραστηριότητες έρευνας 

81.10  Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες 

βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, 

φύλαξης, υποδοχής κλπ) 

81.21  Γενικός καθαρισμός κτιρίων 

81.22  Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού 

καθαρισμού 

81.29  Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 

81.30  Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 

82.11  Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 

82.19  Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες 

ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 

82.20  Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 

82.30  Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

82.91  Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και 

εμπορικών πληροφοριών 

82.92  Δραστηριότητες συσκευασίας 

82.99  Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 

84.12  Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, 

εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από 

την κοινωνική ασφάλιση 

84.13  Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην 

αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων 

84.23  Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες 

85.10  Προσχολική εκπαίδευση 
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85.20  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

85.31  Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.32  Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.41  Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.42  Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.51  Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52  Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.53  Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

85.59  Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

85.6  Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 

86.21  Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.22  Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.23  Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 

86.90  Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

87.10  Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος 

87.20  Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική 

υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών 

87.30  Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και 

άτομα με αναπηρία 

87.90  Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος 

88.10  Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για 

ηλικιωμένους και άτομα με Αναπηρία 

88.91  Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 

88.99  Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 

πδκα 

90.01  Τέχνες του θεάματος 

90.02  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03  Καλλιτεχνική δημιουργία 

90.04  Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01  Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02  Δραστηριότητες μουσείων 

91.03  Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης 

επισκεπτών 
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91.04  Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών 

βιοτόπων 

92.00  Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών 

παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες 

στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) 

93.11  Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12  Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13  Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19  Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 

93.21  Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29  Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.11  Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων 

94.12  Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων 

94.91  Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων 

94.99  Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α. 

95.11  Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

95.12  Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

95.21  Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

95.22  Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου 

95.23  Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 

95.24  Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης 

95.25  Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων 

95.29  Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 

96.01  Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 

προϊόντων 

96.02  Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04  Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09  Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α., εκτός 

από Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού 

οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)  

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 

καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός 

καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά 

καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων 

των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι 

διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. 
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Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι 

εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων 

Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική 

Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την έκδοση της 

παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό 

κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ. 

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών 

μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των 

αερολιμένων της επικράτειας. 

Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης 

της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της 

επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών. 

 

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

 

857. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 

245 της 26/27.10.2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα 

Αύγουστο 2020» (Β΄ 4752)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 1α του άρθρου 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 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 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες 

διατάξεις (Α’ 104).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWyiUJ2DHBQOIQUH87z7xo99aviN-vDc_XSQmw08uFba
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4. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.  

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) υπ’ αρ. 1083/2006» (ΕΕ L 347 της 20.12.13).  

10. 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 ου COVID-19», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

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 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό 

με το άρθρο 1 του π.δ. 84/ 2019 (Α’ 123).  

15. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).  

16. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων» (Α’ 168), σε συνδυασμό 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), συ 

συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/ 209 (Α’ 133).  
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18. Tην υπό στοιχεία Y44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 3299).  

19. Την υπ’  αρ. 85847/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).  

20. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

21. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

22. 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» (Β’ 2797).  

23. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.47419/25.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία 

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).  

24. Την υπό στοιχεία 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19» (Β’ 1457).  

25. Την υπ’ αρ. 41863/28.04.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για την ένταξη του έργου με ενάριθμο 2020ΣΕ05120000 και τίτλο 

«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 

(ΑΔΑ: 6ΡΠΧ46ΜΤΛΡ-09Ψ).  

26. Την υπ’ αρ. 41787/27.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Προκήρυξη της δράσης “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 

επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”» (Β’ 1612).  

27. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.15 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ 

(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 

(Β’ 2573)» (Β’ 2857).  
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28. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1140/2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

«Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή 

μεταφοράς, ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής» (Β’ 1862), 

όπως ισχύει.  

29. 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.  

30. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και 

αυτοαπασχολούμενων λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.  

31. Την υπ’ αρ. 121691/26.10.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.  

32. 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 ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων 

(534) ευρώ στους δικαιούχους 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 

Αύγουστο 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 παρ. 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 

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 1 του 

άρθρου 1, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως αυτοί 

ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, οι κοινωνίες 
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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, εφόσον έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ) στις 20.03.2020, έναν από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο 

οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα 

έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 

περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική 

δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα 

ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.  

 

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 20η 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 31η Αυγούστου 

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 31η Αυγούστου 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 
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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 2 

Νοεμβρίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».  

2. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης 

των προϋποθέσεων των άρθρων 2 και 3 της παρούσας και επέχει θέση υπεύθυνης 

δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι:  

α) ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή απασχολεί μέχρι και είκοσι (20) 

εργαζομένους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας,  

β) πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.  

3. 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 της 20.12.13), 

για τους σκοπούς της παρούσας δράσης, είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.  

2. H χρηματοδότηση της παρούσας ειδικής αποζημίωσης εντάσσεται στη δράση η οποία 

προκηρύχτηκε με την υπ’ αρ. 41787/27.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων «Προκήρυξη της δράσης “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την 

ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”» 

(Β’ 1612).  

3. Για τη διαδικασία χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ειδικότερα τη διαδικασία της μεταφοράς των σχετικών ποσών 

από το ΠΔΕ και της πληρωμής τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα σημεία 7 έως και 10 

της υπ’ αρ. 41787/27.4.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(Β’ 1612).  
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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 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 μέρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται στο 

Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:  

αα) να ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:  

i) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο της, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, 

ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα 

αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,  

ii) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο 

μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο 

εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο,  

ββ) να εξασφαλίζει ότι οι λήπτες της ενίσχυσης στην πράξη έχουν ενημερωθεί για τη 

χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  

5. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της υπηρεσίας της παρ. 1 κάθε 

απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.  

https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx


313 
 

 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις ληπτών της ενίσχυσης 

1. Οι λήπτες της αποζημίωσης υποχρεούνται να υποβάλουν στα αρμόδια όργανα κάθε 

σχετικό στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η 

δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της Δράσης.  

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή υποβολή 

ψευδών στοιχείων, η αποζημίωση είναι επιστρεπτέα κατά τις κείμενες διατάξεις. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που 

επλήγησαν κατά το μήνα Αύγουστο 2020 και εμπίπτουν παρ. 1 του άρθρου 1. Σε 

περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, εκτός όσων υπάγονται στις αναφερόμενες 

εξαιρέσεις. 

 

ΚΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ 

56.10.19.07 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο σε Κέντρα 

Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 

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 

92.00.11.00 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού 

92.00.11.02 Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης 

93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού) 

 

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 
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858. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1240 της 26/27.10.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

ΠΟΛ.1124/2015 (Β’ 1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί 

του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’170), σχετικά με το Ετήσιο 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές 

εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α’ 7)» (Β’ 4753)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 170), όπως ισχύουν.  

β) Των παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της 

Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (Β’ 1196), όπως ισχύουν.  

γ) Της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 

ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251), όπως ισχύουν.  

δ) Της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) περί παράτασης της προθεσμίας 

διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 

(Α’ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 

(Α’ 91) καθώς και των προθεσμιών που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών 

συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο 

Γ.Ε.ΜΗ. για το έτος 2020.  

ε) Του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και 

λοιπές διατάξεις» (Α’ 7), όπως ισχύουν.  

στ) Του Κεφαλαίου Α’ του μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις 

για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) όπως ισχύουν.  

2. 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, τις υπ’ αρ. 

39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και 

υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με 

θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».  

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10.03.2017 (Β’ 968 και 1238) απόφαση 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.  

4. Το υπό στοιχεία 2397 οικ./21-10-2020 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων.  
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5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β’ 1196) 

απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:  

«Ειδικά η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων φορολογικών 

πιστοποιητικών που λήγει την 31.10.2020 παρατείνεται έως και την 30.11.2020». 

 

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

 

859. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. 840 της 27/27.10.2020 «Καθορισμός όρων και 

προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των 

πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την 

υλοποίησή τους για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την 

αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 και της διαδικασίας διάθεσης των 

σχετικών πιστώσεων» (Β’ 4754)  

 

Έχοντας υπόψη:  

Ι. Τις διατάξεις:  

1. του άρθρου 14 του ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 

καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», 

περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 186),  

2. του ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  

3. 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», όπως διατηρήθηκε σε 

ισχύ με την περ. 22 το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό κράτος: 

Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 

της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,  

4. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133),  

5. 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),  
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6. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) - «Διόρθωση σφαλμάτων» 

(Α’ 126),  

7. του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),  

8. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),  

9. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),  

10. της υπό στοιχεία Υ18/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 3008),  

11. Της υπό στοιχεία Υ44/02020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 3299).  

ΙΙ. Το γεγονός ότι η πρωτοφανούς μεγέθους τρέχουσα υγειονομική κρίση της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19, που την παρούσα χρονική στιγμή βρίσκεται σε έξαρση, 

συνιστά εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη κατάσταση.  

ΙΙΙ. Τη διαπίστωση, κατά την παρούσα χρονική στιγμή, σημαντικής αύξησης των 

κρουσμάτων και του αριθμού των ασθενών με τη νόσο του κορωνοϊού COVID-19 που 

χρήζουν ιατρικής περίθαλψης, που συνεπάγεται επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας, λαμβανομένων υπόψη των τρεχουσών επιδημιολογικών δεδομένων.  

ΙV. Την κατεπείγουσα ανάγκη οργανωμένης και στοχευμένης ενημέρωσης του κοινού 

για θέματα που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας και αποτροπής της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άμεσης λήψης μέτρων πρόληψης και 

αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID - 19, στο πλαίσιο της προστασίας της 

ατομικής και δημόσιας υγείας.  

V. Την επιτακτική ανάγκη ανάθεσης σε κατεπείγουσα βάση υπηρεσιών επικοινωνίας 

και ενημέρωσης σε εταιρία εγνωσμένου κύρους που δραστηριοποιείται στη σχετική 

αγορά και άμεσης διενέργειας εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών 

για την αποφυγή εφησυχασμού και την εμπέδωση των ατομικών και συλλογικών μέτρων 

πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται, όπως επικαιροποιούνται σε σχέση με τα 

επιδημιολογικά δεδομένα, για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID - 19.  

VI. Το γεγονός ότι η τηλεόραση αποτελεί διαχρονικά το μέσο ενημέρωσης με τη 

μεγαλύτερη διείσδυση σε όλες τις ηλιακές ομάδες και κυρίως στους μεγαλύτερους σε 

ηλικία πολίτες που αποτελούν την κατεξοχήν ηλιακή ομάδα που χρήζει ιδιαίτερης 

προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Λαμβανομένης υπόψη και της 

ανάγκης για αποτελεσματική και στοχευμένη αξιοποίηση του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού της παρούσας εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης, τη δεδομένη 

χρονική στιγμή, οι ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας είναι το 

καταλληλότερο μέσο, από την άποψη της αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής 

στρατηγικής, προκειμένου να διασφαλισθεί η διάχυση των μηνυμάτων της εκστρατείας 

με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, άμεσα και συνολικά, σε όλη την Επικράτεια.  
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VII. Το γεγονός ότι η διαθέσιμη μέτρηση τηλεθέασης των τηλεοπτικών σταθμών 

εθνικής εμβέλειας από ανεξάρτητο φορέα εξασφαλίζει την ορθή και αντικειμενική 

κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού.  

«VΙΙΙ. Την υπό στοιχεία Λ 3108/8-12-2020 προβλεπόμενη στην περ. ε’ της παρ. 5 του 

άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της 

Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, 

σύμφωνα με την οποία η προκαλούμενη δαπάνη έως 2.000.000 € θα βαρύνει τις 

πιστώσεις του ΑΛΕ 2420906001 «Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων» 

του Ε.Φ 1004-204-0000000 «Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» του 

προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και θα καλυφθεί με μεταφορά 

πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την 

υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ε.Φ. 

1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών».  

Το εδ. VIII αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 1 της απ. Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό αριθμ. 956 της 

9/9.12.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 840/2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό “Καθορισμός 

όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και 

ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται 

για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων 

για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 και της διαδικασίας 

διάθεσης των σχετικών πιστώσεων” (Β’ 4754)» (Β’ 5448). Σύμφωνα δε με το άρθρο 

5 ιδίας άνω απ. «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 840/2020 (Β’ 4754) κοινή υπουργική 

απόφαση». 

ΙΧ. Την υπ’  αρ. 24 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ και ειδικότερα το 

σημείο ΒΙΙ αυτής σύμφωνα με το οποίο «…για τις συμβάσεις κάτω των ορίων που 

ανατίθενται με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της διακήρυξης δεν 

απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αρχής», αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Ανάθεση εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4728/2020 (Α’ 186) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα 

«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η Προεδρία 

της Κυβέρνησης, αναθέτει στον ανάδοχο που θα αναδειχθεί από τη διαδικασία που 

περιγράφεται στο άρθρο 3 την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των 

πολιτών, που συνίστανται ειδικότερα στην εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας επικοινωνίας 

και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται 

για την έγκαιρη υλοποίηση αυτής, για την προστασία της δημόσιας υγείας και την λήψη 

μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

2. Η παρούσα εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης αφορά στη μετάδοση 

μηνυμάτων από τους πανελλαδικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της 
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ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. 

Α.Ε.)» και τους τηλεοπτικούς σταθμούς των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής 

τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού 

προγράμματος γενικού περιεχομένου («Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης») κατά παρέκκλιση 

ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από αυτά.  

3. Η εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας περιλαμβάνει:  

Α) το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για τη 

μετάδοση τηλεοπτικών μηνυμάτων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για τα οποία 

δύναται να χρησιμοποιηθεί υπεργολάβος επιλογής του αναδόχου.  

Β) τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης που θα περιλαμβάνει τον τρόπο, τη θέση 

προβολής, το ή τα «κοινά - στόχο» της συγκεκριμένης εκστρατείας ή του συγκεκριμένου 

μηνύματος (ιδίως ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες και διαφορετικά ηλικιακά κοινά) και τη 

συχνότητα μετάδοσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  

Γ) τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης κατανομής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

της εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με 

κριτήρια την τηλεθέαση των τηλεοπτικών σταθμών, βάσει της διαθέσιμης μέτρησης από 

ανεξάρτητο φορέα, και την υλοποίηση του περιεχομένου της πρότασης της περ. Β) 

ανωτέρω κατά τον αποτελεσματικότερο οικονομικά τρόπο.  

Για τα ως άνω θα υποβληθούν από τον ανάδοχο αντίστοιχα παραδοτέα.  

4. Ως συναφής υπηρεσία, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται η υπηρεσία 

παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης της εκστρατείας με την προσκόμιση στοιχείων, 

μετρήσεων και αναφορών απόδοσης, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης με βάση 

τις οποίες γίνεται η αποπληρωμή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας που μεταδίδουν τα 

σχετικά μηνύματα, καθώς και κάθε άλλη τυχόν αναγκαία υπηρεσία για την υλοποίηση 

αυτής, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής προκειμένου να επιτευχθούν οι πλέον 

συμφέρουσες τιμές σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή θέση προβολής για την 

μετάδοση των μηνυμάτων της εκστρατείας προς όφελος των πολιτών και της ενημέρωσής 

τους.  

5. Οι ειδικότεροι όροι παροχής των υπηρεσιών θα καθορισθούν στη σύμβαση που θα 

υπογραφεί με τον ανάδοχο.  

 

Άρθρο 2 

Τρόπος και συχνότητα μετάδοσης μηνυμάτων εκστρατείας 

Τα μηνύματα της εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταδίδονται από τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης σύμφωνα με την υποβληθείσα από τον ανάδοχο πρόταση που θα 

περιλαμβάνει τον τρόπο, τη θέση προβολής και τη συχνότητα μετάδοσης και κατά 

παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση των σχετικών 

μηνυμάτων από αυτά.  

 

Άρθρο 3 



319 
 

Διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών 

1. Η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης σε ανάδοχο 

θα πραγματοποιηθεί από την Προεδρία της Κυβέρνησης κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της 

παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, και κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων 

που αφορούν στην ανάθεση σχετικών υπηρεσιών.  

2. Η Προεδρία της Κυβέρνησης ως αναθέτουσα αρχή θα απευθύνει πρόσκληση σε 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε τρεις τουλάχιστον 

οικονομικούς φορείς εγνωσμένου κύρους - εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης 

και επικοινωνίας για την υποβολή προσφοράς.  

3. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο αξιολόγησης της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο τιμής προσφοράς.  

4. Η αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν θα γίνει από ειδική επιτροπή 

αξιολόγησης που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.  

«5. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31η Ιανουαρίου 2021, με έναρξη ισχύος 

από την ημερομηνία υπογραφής της».  

Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 2 της απ. Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό αριθμ. 956 της 9/9.12.2020 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 840/2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό “Καθορισμός όρων και 

προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των 

πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την 

υλοποίησή τους για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την 

αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 και της διαδικασίας διάθεσης των 

σχετικών πιστώσεων” (Β’ 4754)» (Β’ 5448). Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 ιδίας άνω 

απ. «Κατά τα λοιπά ισχύει υπ’ αρ. 840/2020 (Β’ 4754) κοινή υπουργική απόφαση». 

Με το άρθρο 1 της απ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού στον 

Πρωθυπουργό Αριθμ. 36 της 12/13.2.2021 «Παράταση έως 28.2.2021, χωρίς 

επαύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος, της διάρκειας της σύμβασης της παρ. 5 

του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 840/2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό “Καθορισμός όρων και 

προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των 

πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την 

υλοποίησή τους για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την 

αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 και της διαδικασίας διάθεσης των 

σχετικών πιστώσεων” (Β΄ 4754), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 956/2020 

(Β΄ 5448) απόφαση» (Β’ 587) ορίστηκε ότι:  «Η διάρκεια της σύμβασης της παρ. 5 

του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 840/2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός όρων και 

προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των 

πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την 

υλοποίησή τους για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την 

αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 και της διαδικασίας διάθεσης των 

σχετικών πιστώσεων» (Β΄ 4754), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 956/2020 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OEeSeihJjtzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdK7l7j2eUTHyDSCzuDOdBUbYlqYRdhEwRkQ9ogF6xU7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89QxbLRT0LUB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTwC48elneOaIHQw8nPRrpS-VEa10KNk2I7nb5gK0a6A
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(Β΄ 5448) απόφαση, παρατείνεται έως 28.2.2021 χωρίς επαύξηση του συμβατικού 

ανταλλάγματος της αναδόχου Εταιρείας.». Με το δε άρθρο 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε 

ότι: «Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 30.1.2021.» 

 

Άρθρο 4 

Προϋπολογισμός 

1. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εκατόν είκοσι 

χιλιάδων (€ 120.000) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ποσού Ευρώ είκοσι οκτώ 

χιλιάδων (€ 28.800), ήτοι συνολικά Ευρώ εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (€ 

148.800).  

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προς κατανομή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

ανέρχεται έως το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα δύο 

χιλιάδων εννιακοσίων τριών και είκοσι δύο λεπτών (€ 1.492.903,22) πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% ποσού Ευρώ τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων 

ενενήντα έξι και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 358.296,78) ήτοι συνολικά Ευρώ ενός 

εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα μια χιλιάδων διακοσίων (€ 1.851.200).  

3. Η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή της παρούσας και τη διενέργεια της παρούσας 

εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης δεν θα υπερβεί το συνολικό ποσό των Ευρώ 

δύο εκατομμυρίων (€2.000.000) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και 

καλύπτεται με έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

 

Άρθρο 5 

Διαδικασία εκτέλεσης σύμβασης - πληρωμής συμβατικού τιμήματος 

1. Για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο θα 

συσταθεί ειδική επιτροπή παρακολούθησης - παραλαβής, τα μέλη της οποίας θα 

γνωστοποιηθούν εγγράφως στον ανάδοχο το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

2. Η παραλαβή των υπηρεσιών και των παραδοτέων θα πραγματοποιείται με τη σύνταξη 

και έγκριση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την ειδική επιτροπή της 

παρ. 1.  

«3. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί από τη Μονάδα 

Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης μετά την 

ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών και του συνόλου των 

παραδοτέων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 και εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, ήτοι τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 

πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και πιστοποιητικό φορολογικής 

ενημερότητας, και οποιοδήποτε τυχόν άλλο απαιτηθεί».  

Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 3 της απ. Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό αριθμ. 956 της 9/9.12.2020 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 840/2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό “Καθορισμός όρων και 
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προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των 

πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την 

υλοποίησή τους για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την 

αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 και της διαδικασίας διάθεσης των 

σχετικών πιστώσεων” (Β’ 4754)» (Β’ 5448). Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 ιδίας άνω 

απ. «Κατά τα λοιπά ισχύει υπ’ αρ. 840/2020 (Β’ 4754) κοινή υπουργική απόφαση». 

4. Το συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου καθώς και κάθε 

απαίτηση του αναδόχου, του Δημοσίου ή τρίτου, σχετική με τις υπηρεσίες. Η αμοιβή 

αυτή είναι σταθερή και δεν θα μεταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο. Στην αμοιβή αυτή 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη φορολογική ή 

άλλου είδους επιβάρυνση, για την παροχή των υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Ειδικότερα, δαπάνες για ημερομίσθια με τις νόμιμες προσαυξήσεις για τις 

εισφορές του εργοδότη, δώρα, έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις λόγω απολύσεως, 

οδοιπορικά κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν 

δικαιούται αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του για οποιονδήποτε 

λόγο.  

Ο Ανάδοχος βαρύνεται ιδίως με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΑΑΔΗΣΥ)  

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ).  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

Στην καθαρή αξία του συμβατικού τμήματος και μετά την επιβολή των ανωτέρω 

κρατήσεων παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8%.  

 

«Άρθρο 6 

Διαδικασία πληρωμής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

Η πληρωμή προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που υλοποιούν την εκστρατεία 

επικοινωνίας και ενημέρωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 

4270/2014 από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με 

τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, 

κατόπιν βεβαίωσης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι 

αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στην οποία θα 

βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και το πληρωτέο ποσό ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, 

σύμφωνα με την κατανομή της σχετικής δαπάνης ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, βάσει 

της σχετικής πρότασης του αναδόχου».  

Το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 4 της απ. Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό αριθμ. 956 της 

9/9.12.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 840/2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OEeSeihJjtzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdK7l7j2eUTHyDSCzuDOdBUbYlqYRdhEwRkQ9ogF6xU7
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Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό “Καθορισμός 

όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και 

ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται 

για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων 

για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 και της διαδικασίας 

διάθεσης των σχετικών πιστώσεων” (Β’ 4754)» (Β’ 5448). Σύμφωνα δε με το άρθρο 

5 ιδίας άνω απ. «Κατά τα λοιπά ισχύει υπ’ αρ. 840/2020 (Β’ 4754) κοινή υπουργική 

απόφαση». 

  

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

860. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1238 της 23/27.10.2020 «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)  

Βλ. για τις λοιπές τροποποιήσεις της τροποποιούμενης απ., τα σχόλια υπό την όμοια 

απ. Αριθμ. Α.1100/2020 «Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α. 

1011/16.1.2020(85Β') “Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις 

Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄) και ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (1592 Β΄), 

εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων”» (Β΄ 1751), ανωτ. αριθ. 253. 

 

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 υπό στοιχεία Α.1011/16-1-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «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 τροποποιήθηκε με τις 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OEeSeihJjtzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdK7l7j2eUTHyDSCzuDOdBUbYlqYRdhEwRkQ9ogF6xU7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta7uzmeGRUtco4v-gDA2ABoLERpgMLI6bRPrpU_8XCqW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r_t-tPq24FQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtakX6rNYyKVdjvoos52gpJk4tuije9yyirbo3Wsj6cny
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υπό στοιχεία Α.1100/2020 (Β΄ 1751) και Α.1176/2020(Β΄ 3293) αποφάσεις του Διοικητή 

της Α.Α.Δ.Ε.,  

γ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/2012 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών 

Μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές 

αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β΄ 3517),  

δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1234/9-10-2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών «Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και 

συστημάτων» (Β΄ 136),  

ε) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1135/26-10-2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών 

ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων - διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους» 

(υπ’ αρ. 1100772/1474/0015) (Β΄ 1592),  

στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1063/26-3-2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών «Απαγόρευση εισαγωγής/παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών 

μοντέλων Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας 

υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της» (Β΄ 633),  

ζ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1285/31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο./ 

ΠΟΛ.1015/10-1-2012 (Β΄ 257) “Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και 

φορολογικών μνημών”» (Β΄ 54/2014),  

η) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1062/21-2-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 

ΠΟΛ1285/31-12-2013 (Β΄  54) “Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και 

φορολογικών μνημών”» (Β΄ 592),  

θ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1068/1-4-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «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),  

ι) Tου Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 

ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 5 

του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,  

ια) Tης υπό στοιχεία 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 Β΄ 1238), όπως ισχύει με την υπό στοιχεία 

Δ.ΟΡΓ.Α.1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 4738).  

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού 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 την 

υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.  
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3. 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 το πρώτο εδάφιο 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. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 

5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών «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 (Φ.Η.Μ.), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την 

υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών (Β΄ 1362) και την υπό στοιχεία ΠΟΛ1135/26-10-2005 απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (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 υπό στοιχεία Α.1011/16-1-2020 απόφαση του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε. «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, ως ακολούθως:  

1. Η παρ. Β΄ αντικαθίσταται, ως εξής: «Η απόσυρση από την χρήση των ανωτέρω τύπων 

Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-12-2020».  

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Δ΄ αντικαθίσταται, ως εξής: «Οι κάτοχοι των ανωτέρω 

τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-12-2020, την παύση αυτών».  

3. Η παρ. Ε΄ αντικαθίσταται, ως εξής: «Από την 1-1-2021 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». 

 

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

 

861. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 

11867 Διεκπ. 8112 της 21/27.10.2020 «Έγκριση συνέχισης λειτουργίας 

προγράμματος εκμάθησης ξένων γλωσσών για τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων» 

(Β’ 4756)  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwQfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSKrLkAyZ-8hcW208Sze65KjCaoQK1JkxvHkC81sOLJc
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Έχοντας υπόψη:  

1. τις διατάξεις του άρθρου 65 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

παρ. 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος 

Κοινοβουλευτικό, Α’ 106/1987), όπως ισχύει,  

2. τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 17, των περ. β΄ και στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 20, 

της παρ. 1 του άρθρου 99, της περ. ιζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 125 και του άρθρου 164ΣΤ 

του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β΄, Α΄ 51/1997), όπως ισχύει,  

3. την υπ’ αρ. 2/43210/0022/10-11-2005 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Οικονομικών (Β΄ 1679),  

4. τις διατάξεις του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 

κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α΄ 59), όπως ισχύει,  

5. την ανάγκη συνέχισης του προγράμματος εκμάθησης ξένων γλωσσών για την 

επιμόρφωση των μελών της Βουλής των Ελλήνων,  

6. το γεγονός ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό της Βουλής, στον 

οποίο έχει εγγραφεί πίστωση στους Α.Λ.Ε. 2420909001 και 2120206001, καθώς και στον 

ειδικό φορέα 1003-501-0000000, αποφασίζουμε:  

 

Εγκρίνουμε, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των διεθνών σχέσεων της Βουλής των 

Ελλήνων, τη συνέχιση λειτουργίας του προγράμματος εκμάθησης των μελών της Βουλής 

των Ελλήνων, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική για την 

Β΄ Σύνοδο της ΙΗ΄ Περιόδου της Βουλής, καθώς και για τη διάρκεια λειτουργίας του 

Τμήματος Διακοπής των εργασιών της Βουλής. Το πρόγραμμα διοργανώνει η Βουλή των 

Ελλήνων με τη συμβολή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο υποδεικνύει 

το εκπαιδευτικό προσωπικό.  

Τα μαθήματα ξένων γλωσσών των μελών της Βουλής των Ελλήνων θα διεξάγονται στο 

επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 11, 2ος όροφος, κτήριο της Βουλής των Ελλήνων ή και 

εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι ειδικές συνθήκες 

που ανάγονται στην πανδημία του COVID-19. Οι πραγματοποιούμενες ώρες 

διδασκαλίας θα καταγράφονται, κατά μήνα, από το αρμόδιο Τμήμα Επιμόρφωσης και 

Μετεκπαίδευσης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης και θα 

βεβαιώνονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 

Διοικητικής Υποστήριξης της Βουλής των Ελλήνων.  

Το κόστος για την ωριαία αποζημίωση του διδακτικού προσωπικού καθορίζεται στην 

υπ’  αρ. 12458/8264/19-12-2013 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διευθύνσεως 

Διοικητικής Υποστηρίξεως της Βουλής.  

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής ανατίθενται σχετικά καθήκοντα στο 

ως άνω υποδεικνυόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, σύμφωνα πάντοτε με τις ανάγκες του 

προγράμματος, και καθορίζεται ο τρόπος καταβολής της σχετικής ωριαίας αποζημίωσης.  
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Τυχόν λεπτομέρειες για τη λειτουργία του προγράμματος θα ρυθμίζονται με νεότερες 

αποφάσεις. 

 

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

 

862. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. 3270 της 

22/29.10.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4613/2018/08.01.2019 απόφασης 

Περιφερειάρχη “Ορισμός του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου και ανάθεση αρμοδιοτήτων 

διαχείρισης για τις πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020” (Β΄28)» (B’ 4774)  

 

 

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

 

863. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

112928 της 26/30.10.2020 «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014 – 2020”» (B’ 4798)  

Βλ. για συναφείς ρυθμίσεις και την υ.α. 25305/2021 «Τροποποίηση των ποσοστών 

δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 

“Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και “Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”» (Β΄ 893), κατωτ. αριθ. 1158, με 

την οποία τροποποιήθηκε το Ποσοστό Υπερδέσμευσης του Άξονα Προτεραιότητας 01 

σε 173,51%, το Ποσοστό Υπερδέσμευσης του Άξονα Προτεραιότητας 01Σ σε 145,64%, 

το Ποσοστό Υπερδέσμευσης του Άξονα Προτεραιότητας 03 σε 146,90% και το 

Ποσοστό Υπερδέσμευσης τοου Άξονα Προτεραιότητας 03Σ σε 189,56%. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).  

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α΄ 133).  

3. Την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, 

Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως ισχύει.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8L7DoNeHEzY1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ4W6hNHnmJZhritGv1sniVA0w3MfzDrDsitL0I9VEkc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-P6rKj9bdKHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZVfItX4BlN46kEaxY_k77Baia2VXmy2v3z5U1yDqqYN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qeNX8NkDoSd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIua8bZjRZYfVvTqBz2rthNMCOXTbGug-RfZ7pmqVTg9GI
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4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α΄ 192).  

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 119).  

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, 

αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών» (Α΄ 121).  

7. Την υπ’ αρ. 47/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100).  

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ/2-11-2015 απόφαση του Υπουργού για την 

Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 15 και το άρθρο 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα 

το άρθρο 3 αυτής. (Β΄ 2473)  

9. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162/18-12-2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί 

έγκρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 

2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος, όπως 

εγκρίθηκαν με την υπό στοιχεία C(2020) 4812/09-07-2020 εκτελεστική απόφαση της ΕΕ 

των ΕΚ.  

11. Το υπό στοιχεία 5451/1693 AI/09-10-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, περί 

αίτησης αύξησης ποσοστού υπερδέσμευσης πόρων του ΕΠΑνΕΚ.  

12. Το υπ’ αρ. 111921/22-10-2020 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΥΣΕ προς τον ΓΓ.  

13. Την υπ’ αρ. 112607/23-10-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα 

«Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για 

το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020».  

14. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών 

συνεπειών του ιού COVID-19, καθώς και την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.  

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 

2020» ως ακολούθως:  

 

Άξονας Τίτλος άξονα Ανώτατο επιτρεπόμενο 

ποσοστό εντάξεων επί 
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της συνολικής 

χρηματοδότησης 

01 
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με 

τομεακές προτεραιότητες 

174,3% 

01Σ 160,1% 

02 Προσαρμογή εργαζομένων, 

επιχειρήσεων και επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις 

144,6% 

02Σ 145,4% 

03 
Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας 

210,2% 

03Σ 411,4% 

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 

180,48% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος.  

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για 

την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης.  

Σε κάθε περίπτωση, η παραμένουσα κατά την ολοκλήρωση του ΕΠ υπερδέσμευση θα 

καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. 

 

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

 

864. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543 της 31/31.10.2020 «Λειτουργία των 

εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, 

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, 

δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 

Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής 

εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης 

και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων 

Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την 

αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4810)  
Με το άρθρο 1 της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Παιδείας και 

Θρησκευμάτων – Υγείας – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JZEIwpFFDeLNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWjGiI-sg0RhmxEBJBW1W1Ct1a0ysJaOsaWrLuRCTf0m
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Δ1α/ΓΠ.οικ. 969 της 7/8.1.2021 «Παράταση ισχύος και τροποποίηση της υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και 

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 

ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου 

Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων 

γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, 

ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, 

Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 

Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 

2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά 

τη λειτουργία τους” (Β’ 4810)» (Β’ 23), ορίστηκε ότι:  «Η ισχύς της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και 

Μεταφορών (Β’ 4810), όπως αυτή τροποποιείται με τo άρθρo 2, παρατείνεται από τη 

λήξη της έως και τις 31.3.2021.» 

Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και 

Θρησκευμάτων - Υγείας - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 20267 της 1/1.4.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 

69543/31.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και 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 ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου 

Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 

Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής 

εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης 

και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων 

Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους” (Β’ 4810), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.969/07.01.2021 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, 

Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 23)» (Β΄ 1288) ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, 

Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών και της Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (Β’ 4810), όπως έχει τροποποιηθεί και παραταθεί με την υπό 

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.969 (Β’ 23) κοινή απόφαση των ιδίων ως άνω Υπουργών, 

παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31.7.2021.» 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8g-i4vJQsN8HtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijCR7mugzroMn1bMCUwjiGtFvwp5ZyuGixOwaN7-ImtAr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85NiJq5bJdVTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaziwZ2E4A8m2Qm_yUBpWigDPOuQco1PMqgFVNh2_eGm
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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).  

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 20132016» (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).  
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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/Γ.Π.οικ.67924/23-10-2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4709), 

όπως εκάστοτε ισχύει.  

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55339/8-9-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και 

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 ΕΠΑ.Λ, 

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 κορωνοϊου COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 3780).  

21. 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.  

22. Τις από 20-8-2020, 3-9-2020 και 26-10-2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοϊού COVID-19.  

23. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ. 69542/30-10-2020 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 
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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 των από 3.9.2020, 26.10.2020 και 4.1.2021 εισηγήσεων 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) Για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα 

προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών προς και από τις σχολικές μονάδες, σε 

διαφορετικές ώρες και από διαφορετικές εισόδους/εξόδους, εφόσον αυτές υφίστανται, με 

ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων, με στόχο 

τον περιορισμό συγχρωτισμού των γονέων/κηδεμόνων, με εξαίρεση περιπτώσεις μαζικών 

μετακινήσεων μαθητών με σχολικά λεωφορεία ή άλλα μέσα.  

3) Με την επιφύλαξη των κατωτέρω άρθρων, για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν ειδικότερα 

μέτρα κατά παρέκκλιση του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), σύμφωνα με τις από 3.9.2020, 

26.10.2020 και 4.1.2021 εισηγήσεις 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.  

4) Δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας (περ. β’), καθώς και 

της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας (περ. δ’) της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 

4368/2016 (Α’ 21), μέσω τηλεκπαίδευσης».  

Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 2 της απ. 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – 

Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 969 της 7/8.1.2021 

«Παράταση ισχύος και τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και 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 ΕΠΑ.Λ., 

Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας 

Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, 

φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων 

ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και 

Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των 

Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και 

μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους” 

(Β’ 4810)» (Β’ 23). 

 

Άρθρο 2 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8g-i4vJQsN8HtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijCR7mugzroMn1bMCUwjiGtFvwp5ZyuGixOwaN7-ImtAr
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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 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) στους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,  

β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,  

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 διάρκεια της σχολικής ημέρας, σε συνθήκες ηρεμίας των παιδιών στην τάξη 

και σε χρόνο που οι μαθητές/τριες δεν καλούνται να μιλούν, οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

σε τακτά διαστήματα να δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά για «διάλειμμα μάσκας» ώστε 

να επέρχεται αποφόρτιση των παιδιών και να ενισχύεται η σωστή χρήση της μάσκας. 

Αυτό μπορεί να γίνεται τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, όσο και σε εξωτερικούς 

χώρους καθώς και κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του σχολείου. 

Ενδεικτικά, μπορεί να δίνεται οδηγία για ολιγόλεπτη προσεκτική αφαίρεση της μάσκας 

μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια ανάγνωσης κειμένου από εκπαιδευτικό ή ατομικής 

εργασίας από τους μαθητές/τριες, έχοντας ανοικτά τα παράθυρα όσο είναι δυνατόν. Στο 

διάλειμμα σε εξωτερικό χώρο μπορεί να γίνεται ολιγόλεπτη αφαίρεση της μάσκας αφού 

τα παιδιά τηρήσουν αποστάσεις, παραμένοντας στην ίδια θέση τα λίγα λεπτά που δεν θα 

φορούν μάσκα. Δεν θα γίνεται χρήση μάσκας όταν τα παιδιά τρώνε ή πίνουν, οπότε 

πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Χρήση μάσκας δεν πρέπει να γίνεται 

κατά το μάθημα της γυμναστικής ή όταν τα παιδιά έχουν έντονη σωματική άσκηση, 

οπότε επίσης πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις.  

3. 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.  

4. 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 
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παιδιά με ρευματολογικά νοσήματα ή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, δ) Μαθητές με 

μεσογειακή αναιμία, ε) Μαθητές με σακχαρώδη διαβήτη.  

5. 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.  

6. 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.  

7. Προβλέπεται εκπαίδευση εντός της σχολικής μονάδας για την ενδεδειγμένη χρήση 

μάσκας από εκπαιδευτικούς και μαθητές.  

8. 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, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 

ανταλλαγής/μετακίνησης/υποδοχής μαθητών και εκπαιδευτικών. Διδακτικές επισκέψεις, 

περίπατοι, ολιγόωρες εκπαιδευτικές επισκέψεις (της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), 

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 



335 
 

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 

υποχρεωτική. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τα τμήματα πρωινής ζώνης, όπου αυτά 

λειτουργούν.  

 

Άρθρο 5 

Λειτουργία κυλικείων και χώρων σίτισης - κυρώσεις 

1. Τα κυλικεία λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες των από 3-9-2020 και 26-10-2020 

εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19, οι οποίες επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με οδηγίες του ΕΟΔΥ και 

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).  

γ) Η χρήση 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).  
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στ) 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 των από 3-9-2020 και 26-10-2020 εισηγήσεων 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 κ.λπ.).  

3. Οι μαθητές φέρουν ατομικό μπουκάλι ή παγούρι.  

4. Η παράβαση του παρόντος άρθρου επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:  

 

Ιδιωτικές επιχειρήσεις 

(ΚΑΔ) 

Παράβαση ανά 

περίπτωση 

Κυρώσεις 

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.  
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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 εφημέριων 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 κοινοποίηση 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.  

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 
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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.:  

i. Στην περίπτωση ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. που κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών 

μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων απαιτείται στενή 

επαφή (π.χ. επαφή με το πρόσωπο) εφαρμόζονται τα αντίστοιχα μέτρα που έχουν εκδοθεί 

από τους κλαδικούς συλλόγους και επιστημονικές εταιρείες αναφορικά με τα 

επαγγέλματα αυτά (αισθητικοί, οδοντοτεχνίτες κ.λπ.).  

ii. Όλα τα ανωτέρω εδάφια ισχύουν και για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-

Λύκεια (ΕΝΕΕΓY-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 

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.  
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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.  

ν. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4<500).  

vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα). 

νii. 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.  

3. Εξαιρετικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι απουσίες των μαθητριών που 

κυοφορούν και δεν κάνουν χρήση του άρθρου 26 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 

υπουργικής απόφασης (Β’ 2005), καταγράφονται αλλά δεν προσμετρώνται για τον 

χαρακτηρισμό της φοίτησης, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον 

θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Στις μαθήτριες αυτές παρέχεται 

σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η υπό στοιχεία 

120126/ΓΔ4/12-9-2020 υπουργική απόφαση (Β’ 3882) και σύμφωνα με τους όρους 

αυτής.  

 

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 
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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 ΕΠΑ.Λ, 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 II εφαρμόζονται τα μέτρα 

αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην παρούσα απόφαση 

και ακολουθούνται οι οδηγίες των από 3-9-2020 και 26-10-2020 εισηγήσεων της Εθνικής 

Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές 

επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ και 

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) στους εσωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών,  

β) στους εξωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών.  

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.  
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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 περί πτώσεις 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 Έτους-Τάξη 

Μαθητείας που υλοποιούν την πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε χώρο εργασίας, τηρούν 

τις οδηγίες των από 3-9-2020 και 26-10-2020 εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν για τους 

εργαζόμενους του κατά περίπτωση χώρου εργασίας.  

 

Άρθρο 13 
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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 / 

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 
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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 κατάγράφονται, 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 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1856), 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 κορωνοϊο COVID-19 

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.64/420/16446/17-9-2020 (Β’  4011) 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 και εξωτερικούς 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 
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ορίζεται ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID -19. 

Ο υπεύθυνος ενεργεί σύμφωνα με 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, 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 των περιπτώσεων του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/23-10-

2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 4709), όπως εκάστοτε ισχύει.  

 

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 προβλέπουν οι από 3.9.2020 και 26.10.2020 εισηγήσεις 

της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:» 

Το μέσα σε «» πρώτο εδ. της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του 

άρθρου 2 της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Παιδείας και 

Θρησκευμάτων – Υγείας – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 969 της 7/8.1.2021 «Παράταση ισχύος και τροποποίηση της υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και 

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 ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και 

Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, 

φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και 

πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης 

φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την 

έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους” (Β’ 4810)» (Β’ 23). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8g-i4vJQsN8HtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijCR7mugzroMn1bMCUwjiGtFvwp5ZyuGixOwaN7-ImtAr
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α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους μαθητές / καταρτιζόμενους / 

εκπαιδευόμενους / μαθητευόμενους και εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές στους εσωτερικούς 

και εξωτερικούς 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 

1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών, κατά παρέκκλιση των 

περιπτώσεων του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23-10-2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 

Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 4709), όπως εκάστοτε ισχύει 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.  
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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 επιβίβαση του στο 

όχημα.  

4. Συστήνεται, για τη μεταφορά μαθητών σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, μετά από πρόταση των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, η αύξηση 

των δρομολογίων των λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές με αναπηρία λόγω της 

δυσκολίας αυτών στη χρήση μάσκας, καθώς και να εγκρίνεται νέο δρομολόγιο κατά 

απόλυτη προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Περιφερειακών 

Ενοτήτων.  

5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος από τον οδηγό ή τον συνοδό του 

οχήματος εφαρμόζεται αναλόγως η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23-10-2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 

Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 4709), όπως εκάστοτε ισχύει.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους 

 

Άρθρο 22 

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 από- στάσης 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 υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23-10-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, 
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Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής (Β’ 4709), όπως εκάστοτε ισχύει.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

Γενικές διατάξεις 

 

Άρθρο 23 

Επιβολή κυρώσεων - Αρμόδια όργανα 

Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23-10-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής (Β’  4709), όπως εκάστοτε ισχύει εφαρμόζεται 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 24 

Διάρκεια ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 31-12-2020. 

 

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

 

865. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69548 της 1/1.11.2020 «Αναστολή διενεργείας 

αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων Διοίκησης των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Υγείας» (Β’ 4811)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και 

ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  

β. της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού πέμπτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JZEIwpFFDeItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtePjWFZ9IVzZLQNq9LZ7x_oXbzyegG6Pcxp5Ydp8Tree
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πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),  

γ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),  

δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),  

ε. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), και  

στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

2. Την από 29.10.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

3. Την ανάγκη αναστολής διενέργειας των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων 

Διοίκησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Υγείας, οι 

οποίες διενεργούνται με φυσική παρουσία, σε ολόκληρη την Επικράτεια, λόγω έξαρσης 

του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον 

κίνδυνο της διασποράς του, δεδομένης και της ισχύος ειδικότερων κανόνων για την 

προστασία της δημόσιας υγείας.  

4. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ. 69547/1.11.2020 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. Την αναστολή της διενέργειας, για το χρονικό διάστημα από 2.11.2020 έως και 

30.11.2020 των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων Διοίκησης των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Υγείας, με φυσική παρουσία, σε όλη την 

Επικράτεια, λόγω προστασίας της δημόσιας υγείας προς περιορισμό του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 29.10.2020 γνώμη της 

Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

2. Η αναστολή της παρ. 1 δεν καταλαμβάνει διαδικασίες αρχαιρεσιών, που δύναται να 

πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα.  

3. Η μη συμμόρφωση επισύρει τις συνέπειες της παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4682/2020. 

 

----------.---------- 
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866. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 της 

2/2.11.2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4829)  

Η παρούσα απ., 

-που είχε συμπληρωθεί από την παρ. 2 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

70466 της 4/4.11.2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 

65549/14.10.2020 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 

Χίου – ‘ΒΙΑΛ’ του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 14.10.2020 έως και 21.10.2020” 

(Β’ 4533), έως και τις 11.11.2020» (Β’ 4842), 

-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/2020 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 

4899), κατωτ. αριθ. 874, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 14 αυτής και από την έναρξη 

ισχύος της. 

Με το άρθρο 21 του ν. 4786/2021 (Α΄ 43), κατωτ. αριθ. 1198, ορίστηκε ότι: «Σε 

περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και 

οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος των υπό 

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 65912/15.10.2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ. 67845/22.10.2020 κοινών 

αποφάσεων των υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης (Β΄ 4568, Β΄ 4682) και των υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2.11.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2.11.2020 κοινών 

αποφάσεων των Yπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 

του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και 

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 4829, Β΄ 4831), με τις 

οποίες ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων, ορίζεται αυτεπαγγέλτως με πράξη 

του Προϊσταμένου του δικαστηρίου ή του προέδρου του τμήματος, ημέρα και ώρα 

συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της 

υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, 

γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. 

Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα 

δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8w494E2bUMgRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQb3IhKPMDvguifkhUxXRfTsu3CqS3Maie0HdVzhAQZW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8lKEBl0GuRJDnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfk6ZwNYrdKVnN3ulvqWPMXMGklTgud6g12d5tMW-4T_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8F6BiYHu3kPRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZ0GL6-Dbkt-1uAwEAXyHZarXvw6LWfrsvB1kmzgvsb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8F6BiYHu3kPRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZ0GL6-Dbkt-1uAwEAXyHZarXvw6LWfrsvB1kmzgvsb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKXtn9_IDe7pe3TBpv_1-g4s-U1xmtbt5SwTglYy2kxw
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του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο, ο γραμματέας του 

δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει 

τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα γνωστοποιείται η νέα 

δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών 

δικαστηρίων «solon.gov.gr» για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο 

εν λόγω σύστημα.» 

 

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

 

867. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. 44921/1377 της 2/2.11.2020 «Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος 

των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), 

ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση 

των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας» (Β’ 4830)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 235 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).  

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/ 85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).  

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α΄ 133).  

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του 

ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).  

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).  

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).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TTszIedoeRPNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW18OvYuISHh7xkxTn5uoHXhLM2cpMZg-2Pew0e-zQVu
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9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).  

10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄ 4805).  

11. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄ 3520).  

12. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων - εργοδοτών του 

ιδιωτικού τομέα και τη συνεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων της 

πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19, καθώς και την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.  

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 42320/2256/2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του παραπάνω Υπουργείου, αποφασίζουμε:  

 

Επέκταση υποχρέωσης εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως προς 

την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για τον μήνα Νοέμβριο, σε όλη την 

Επικράτεια 

Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19, τίθενται οι εξής κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου 

εργασίας:  

1.α) Επιχειρήσεις - εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε 

Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, για τον μήνα Νοέμβριο, να 

εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους 

τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, 

σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων 

αυτών.  

β) Για την ορθή τήρηση της περ. α΄, οι επιχειρήσεις - εργοδότες οφείλουν εντός 

εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων την εξ αποστάσεως εργασία ποσοστού πενήντα τοις εκατό 

(50%) των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, 

πριν την έναρξη της εργασίας τους, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του 

άρθρου 4 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

γ) Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της περ. β΄, επιβάλλεται πρόστιμο τριών 

χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση - εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από 

το  Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων.  
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2. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της 

χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον μήνα Νοέμβριο, κατά την έναρξη και λήξη 

του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν 

οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη, αντίστοιχα, του ωραρίου τους. Για 

το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη 

να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του 

χρόνου εργασίας των εργαζομένων.  

Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α΄ 94), καθώς 

και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης 

υπερωριακής απασχόλησης, πριν την πραγματοποίησή τους, στο Πληροφοριακό 

Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ως άνω 

προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης 

εργασίας των εργαζομένων αυτών.  

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. 

 

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

 

868. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 της 2/2.11.2020 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες 

Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 4831)  

Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 

71342/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 

2020» (Β΄ 4899), κατωτ. αριθ. 874, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 14 αυτής και από 

την έναρξη ισχύος της. 

Με το άρθρο 21 του ν. 4786/2021 (Α΄ 43), κατωτ. αριθ. 1198, ορίστηκε ότι: «Σε 

περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και 

οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος των υπό 

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 65912/15.10.2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ. 67845/22.10.2020 κοινών 

αποφάσεων των υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης (Β΄ 4568, Β΄ 4682) και των υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2.11.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2.11.2020 κοινών 

αποφάσεων των Yπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TTszIedoeRMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTQGeQ-9C361QY5Is_S88U0tXdL9ofikFwvg2S2sln3D
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8F6BiYHu3kPRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZ0GL6-Dbkt-1uAwEAXyHZarXvw6LWfrsvB1kmzgvsb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKXtn9_IDe7pe3TBpv_1-g4s-U1xmtbt5SwTglYy2kxw
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του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και 

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 4829, Β΄ 4831), με τις 

οποίες ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων, ορίζεται αυτεπαγγέλτως με πράξη 

του Προϊσταμένου του δικαστηρίου ή του προέδρου του τμήματος, ημέρα και ώρα 

συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της 

υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, 

γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. 

Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα 

δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας 

του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο, ο γραμματέας του 

δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει 

τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα γνωστοποιείται η νέα 

δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών 

δικαστηρίων «solon.gov.gr» για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο 

εν λόγω σύστημα.» 

 

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

 

869. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 149937/Z1 της 

4/4.11.2020 «Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων 

προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη 

διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το 

χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 4838) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 

(Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις της περ. ιβ’ του άρθρου 20 του ν. 4270/ 2014 (Α’ 143), όπως 

αντικαταστάθηκε με την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129).  

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α’ 31).  

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TTszIedoeRPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteq-5rcDFGz-WTXDDLbutKF13nq9t7LsLZ7cwGdAFP4d
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6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

7. Την υπό στοιχεία 7921/Υ1/5.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3297).  

8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

9. Την υπό στοιχεία 125766/Ζ1/28.7.2016 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών 

Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός 

προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών 

συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» (Β’ 2433).  

10. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Εσωτερικών «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοιού COVID-19 κατά τη 

λειτουργία τους» (Β’ 3707).  

11. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/553/148260/Β1/30.10.2020 εισήγηση της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

1. Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές 

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών 

Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν στη 

χώρα λόγω του κορωνοϊού COVID-19, πραγματοποιείται με κατ’ οίκον διανομή αυτών 

κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 125766/Ζ1/28.7.2016 

απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν 

προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» 

(Β’ 2433).  

2. Η διαδικασία διανομής της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται με 

επιμέλεια των εκδοτικών οίκων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό 

Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και διαθέτουν την εξουσία διανομής διδακτικού συγγράμματος 

ή την άδεια εκμετάλλευσής του, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών της επιλογής τους. Το 

κόστος μεταφοράς για την κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους 

δικαιούχος φοιτητές βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους.  

3. Η διαδικασία της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων άρχεται της 

επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων επιλογής διδακτικών 

συγγραμμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και ολοκληρώνεται το 
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αργότερο έως 11 Ιανουαρίου 2021. Η προθεσμία της παρούσας απόφασης δύναται να 

παραταθεί με σχετική απόφαση μόνο μία φορά.  

 

Άρθρο 2 

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 1 της παρούσας οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές 

των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας καλούνται να προβούν σε υποβολή δήλωσης για την 

επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2020-2021 μέσω του Πληροφοριακό Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» κατά τις ημερομηνίες οι 

οποίες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).  

2. Οι δικαιούχοι φοιτητές κατά την υποβολή της δήλωσης της προηγούμενης 

παραγράφου οφείλουν να συμπληρώσουν επιπλέον τα απαιτούμενα στοιχεία στην 

καρτέλα «Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης» προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ’ 

οίκον παράδοση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. 

Ειδικότερα, οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν τον τόπο στον οποίον επιθυμούν 

να πραγματοποιηθεί η κατ’ οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων (τόπος 

παράδοσης), και συγκεκριμένα Οδό, Αριθμό, Ταχυδρομικό κώδικα, Περιοχή, 

Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα και Σχόλια Παράδοσης. Κύπριοι 

φοιτητές, οι οποίοι διαμένουν πιθανόν στην Κύπρο κατά την περίοδο του χειμερινού 

εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, δηλώνουν ως τόπο παράδοσης, αυτόν που 

επιθυμούν να παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα, καθώς η κατ’ οίκον διανομή 

αφορά τόσο την ελληνική επικράτεια, όσο και την Κύπρο.  

3. Οι δικαιούχοι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. μετά τη συμπλήρωση της 

«Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» οφείλουν να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους 

σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) για την τήρηση, συλλογή και 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από κάθε εμπλεκόμενο φορέα στη 

διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων με σκοπό αποκλειστικά την 

εφαρμογή της παρούσας απόφασης και έως την αποπεράτωση της διαδικασίας η οποία 

ορίζεται σε αυτήν.  

 

Άρθρο 3 

1. Τα αναγκαία στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των 

στοιχείων του προηγούμενου άρθρου, παρέχονται μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» στους εκδοτικούς οίκους, καθώς και τις εταιρείες διαχείρισης 

εμπορευμάτων και ταχυμεταφορών, οι οποίες έχουν αναλάβει την υλοποίηση της 

διαδικασίας της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων. Η παροχή 

πρόσβασης στα αναγκαία στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών πραγματοποιείται 

αποκλειστικά για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ήτοι την κατ’ οίκον 

διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους φοιτητές.  

2. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων 

φοιτητών για σκοπό άλλον από αυτόν που ορίζεται στην παρούσα απόφαση 

απαγορεύεται ρητώς τόσο από τους εκδοτικούς οίκους, όσο και από τις εταιρείες 

διαχείρισης εμπορευμάτων και ταχυμεταφορών, οι οποίες εμπλέκονται στη διαδικασία 

διανομής αυτών. Αντίστοιχα, η τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών 
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δεδομένων των φοιτητών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κατ’ οίκον 

παράδοσης απαγορεύεται ρητώς, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 της παρούσας, ενώ η 

τήρηση και συλλογή αυτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το χρονικό 

διάστημα των έξι (6) μηνών συνολικά.  

3. Οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ότι η συλλογή, 

τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και τυχόν 

παράβαση αυτής επισύρει ποινικές ευθύνες και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του 

άρθρου 83 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(ΕΕ) 679/16.  

 

Άρθρο 4 

1. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών, οι οποίες διεξάγουν την κατ’ οίκον διανομή επιλέγονται 

αποκλειστικά με ευθύνη των εκδοτικών οίκων και έχουν υποχρέωση να παραδώσουν τα 

δηλωμένα συγγράμματα στους δικαιούχους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και 

Α.Ε.Α. της χώρας στον τόπο που έχει οριστεί ως «τόπος παράδοσης» στην «Υποχρεωτική 

Δήλωση Διεύθυνσης» του άρθρου 2 της παρούσας.  

2. Οι εκδοτικοί οίκοι έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τη διαδικασία διανομής 

και να συνεργάζονται με κάθε πρόσφορο μέσο τόσο με τις εταιρείες διαχείρισης 

εμπορευμάτων, όσο και με τις εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες έχει ανατεθεί η 

υλοποίηση της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων. Αντίστοιχα, οι 

εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να παράσχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και οποιοδήποτε 

έγγραφο ή δικαιολογητικό προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) σε περίπτωση που ζητηθεί σχετικά με τη 

διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.  

 

Άρθρο 5 

Μετά την ολοκλήρωση της διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων οι εκδοτικοί οίκοι 

οφείλουν να αποστείλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. συγκεντρωτική λίστα, 

σε ψηφιακή μορφή, με τα στοιχεία των παραδόσεων τις οποίες πραγματοποίησαν μέσω 

εταιρειών ταχυμεταφορών. Η λίστα θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα πεδία: 

Κωδικός μοναδικής επιλογής, Κωδικός Συγγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Εύδοξος, Τίτλος Συγγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Εύδοξος, ISBN 

Συγγράμματος, Κωδικός Εκδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», Κωδικός 

Φοιτητή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», Όνομα Φοιτητή/ Φοιτήτριας, 

Επώνυμο Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επωνυμία Εταιρείας ταχυμεταφορών που 

πραγματοποίησε την παράδοση κατ’ οίκον και Κωδικός αποστολής ταχυμεταφοράς 

(voucher no) του δέματος το οποίο εστάλη σε κάθε δικαιούχο φοιτητή.  

 

Άρθρο 6 
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Ένα (1) μήνα μετά το πέρας της προθεσμίας αποστολής των συγκεντρωτικών λιστών 

του άρθρου 5, συντάσσονται βάσει των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος 

«ΕΥΔΟΞΟΣ» συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις. Με ευθύνη των δικαιούχων 

εκδοτών αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. τα απαραίτητα 

παραστατικά στοιχεία, προκειμένου σύμφωνα με το προβλεπόμενο διαθέσιμο ποσό να 

εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.  

 

Άρθρο 7 

Η παρούσα απόφαση ισχύει αποκλειστικά για τη διανομή των διδακτικών 

συγγραμμάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και έως 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής των εκδοτικών οίκων για τα διανεμηθέντα 

διδακτικά συγγράμματα σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα 

απόφαση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφαση 

«Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας 

διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» (Β’ 2433), η οποία 

εξακολουθεί και ισχύει. 

 

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

 

870. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Αριθμ. ΑΠ 960/23 της 5.10/4.11.2020 «Αντικατάσταση 

της υπό στοιχεία ΕΕΤΤ ΑΠ.892/ 036/22-04-2019 απόφασης “Τροποποίηση της 

απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 847/36 ‘Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπροέδρους της 

Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων’ (Β΄ 1845/2018)” (Β’ 

3023/2019)» (Β’ 4859)  

 

Έχοντας υπόψη:  

α. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 1894), ιδίως τα άρθρα 113, και 231 αυτού, β. τον ν. 

4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 82), ιδίως τη παρ. 3 του άρθρου 11 και τα άρθρα 12 και 13, όπως 

ισχύουν,  

β. τον ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 44), όπως ισχύει,  

γ. τον ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 26), όπως 

ισχύει,  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8snB3dOP0l2Bp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcScXS1Ooq6Qc-B-pKlTaXuWQ880FX_E_BdxCQJHETsH
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δ. τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), ιδίως το άρθρο 20, όπως ισχύει,  

ε. τον ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 

Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 

την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», (Α’ 94), όπως ισχύει,  

στ. τον ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 

βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 

προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 

Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α’ 33), όπως ισχύει,  

ζ. το π.δ. 387/2002 «Εσωτερική διάρθρωση της ΕΕΤΤ, προσόντα και τρόπος επιλογής 

Προϊσταμένων και συναφείς Διατάξεις» (Α’ 335), όπως ισχύει,  

η. το π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της κείμενης νομοθεσίας, που 

αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου» (Α’ 191), όπως ισχύει,  

θ. την υπ’ αρ. 62189/18-10-2001 κοινή απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής 

Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (Β’ 1391),  

ι. την υπ’ αρ. 78/10-1-2018 υπουργική απόφαση «Διορισμός μελών Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)» (Β’ 7),  

ια. την υπό στοιχεία ΑΠ 237/84/3.12.2001 απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός 

Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων» (Β’ 1701), 

όπως ισχύει,  

ιβ. την υπό στοιχεία ΑΠ 280/127/4.4.2003 απόφαση της ΕΕΤΤ «Παροχή 

εξουσιοδοτήσεων στους προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εθνικής 

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (Β’ 460), όπως ισχύει,  

ιγ. την υπό στοιχεία ΑΠ 664/002/10-9-2012 απόφαση της ΕΕΤΤ «Καθιέρωση 

συστήματος επιφυλακών για το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα Εποπτείας και 

Ελέγχου Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων της Διεύθυνσης Φάσματος της 

Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων», (Β’ 2821),  

ιδ. την υπό στοιχεία ΑΠ 709/79/6-3-2014 απόφαση της ΕΕΤΤ «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και Προϊσταμένους 

οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ», (Β’ 797),  

ιε. την υπό στοιχεία ΑΠ 816/20/29-6-2017 απόφαση της ΕΕΤΤ «Πλαίσιο λειτουργίας 

ομάδων εργασίας της ΕΕΤΤ», (Β’ 2489), όπως εκάστοτε ισχύει,  

ιστ. Την υπό στοιχεία ΑΠ 847/36 απόφαση της ΕΕΤΤ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

στους Αντιπροέδρους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» 

(ΦΕΚ 1845/22-5-2018),  

ιζ. την υπό στοιχεία 34749/Φ600/01-10-2020 Εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της 

ΕΕΤΤ,  
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ιη. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν επιβαρύνονται ούτε ο 

κρατικός προϋπολογισμός ούτε ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ,  

και κατόπιν της προφορικής εισήγησης του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή 

Κωνσταντίνου Μασσέλου,  

Επειδή:  

1. Με την υπό στοιχεία απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 847/36 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους 

Αντιπροέδρους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (Β΄ 

1845/2018), μεταξύ άλλων, ανατέθηκε (άρθρο 2) στον αρμόδιο για τον τομέα παροχής 

ταχυδρομικών υπηρεσιών Αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ Δρα Σπ. Παντελή η άσκηση 

ορισμένων διαχειριστικών καθηκόντων με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας, της 

νομιμότητας, της αξιοκρατίας, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας.  

2. Λόγω των αυξημένων αυτών καθηκόντων του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ αρμοδίου για 

τον τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, Σπ. Παντελή, ως Αντιπροέδρου του Σώματος 

Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) για το έτος 2019 και ως 

Προέδρου αυτού για το έτος 2020, κατέστη αναγκαία η αντικατάστασή του στα 

οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2, στοιχεία 1, 2 και 3, της ΑΠ 847/36 απόφασης από 

το μέλος της ΕΕΤΤ Αργυρώ Μαγκανιώτη ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα, 

η διαφάνεια και η νομιμότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών. Προς τούτο 

εκδόθηκε η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 892/036/22-04-2019, που τροποποίησε την υπό 

στοιχεία απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 847/36 και δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ (Β’ 3023).  

3. Δεδομένης της κρίσης του κορωνοϊού και του περιορισμού προσέλευσης στους 

γραφειακούς χώρους της ΕΕΤΤ και του περιορισμένου χρόνου της Α. Μαγκανιώτη, προς 

άσκηση των ανατεθέντων καθηκόντων ελέγχου των Ομάδων Εργασίας της ΕΕΤΤ, που 

απαιτούν καθημερινή ενασχόληση, κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί το καθήκον αυτό σε 

στέλεχος της ΕΕΤΤ που υπηρετεί στη Γραμματεία της Ολομελείας και έχει άμεση 

πρόσβαση σε όλα τα σχετικά στοιχεία και θα είναι σε άμεση επικοινωνία με το Προεδρείο 

και γενικότερα με την Ολομέλεια και τις οργανικές μονάδες της ΕΕΤΤ. Η ανάθεση αυτή 

σκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας, της νομιμότητας, καθώς και της εύρυθμης 

λειτουργίας της Υπηρεσίας, αποφασίζει:  

 

Άρθρο 1 

1. Η άσκηση των καθηκόντων των στοιχείων 1, 2 και 3, του άρθρου 2, της υπό στοιχεία 

απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 847/36 (Β΄ 1845/2018), ανατίθεται στο μέλος του τακτικού 

προσωπικού της ΕΕΤΤ, με βαθμό Α’, Γεώργιο Γιαννιτσιώτη που υπηρετεί στη 

Γραμματεία της Ολομελείας της ΕΕΤΤ, ήτοι:  

1) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των πρόσθετων αμοιβών που λαμβάνουν τα μέλη 

του προσωπικού της ΕΕΤΤ στο πλαίσιο πραγματοποίησης υπερωριών και λόγω 

συμμετοχής τους σε κλιμάκια επιφυλακών και συνεργείων ελέγχου.  

2) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των δαπανών που προκύπτουν από την 

πραγματοποίηση ταξιδιών του προσωπικού της ΕΕΤΤ για υπηρεσιακούς ή 

επιμορφωτικούς λόγους.  
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3) Η παρακολούθηση του έργου και εν γένει της λειτουργίας όλων των ομάδων 

εργασίας της ΕΕΤΤ.  

2. Ο Γ. Γιαννιτσιώτης συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ για θέματα σχετικά με τις διοικητικές και 

οικονομικές υπηρεσίες της ΕΕΤΤ.  

 

Άρθρο 2 

1. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία απόφαση ΑΠ 847/36 της ΕΕΤΤ.  

2. Η υπό στοιχεία ΑΠ 892/036/22-04-2019, (Β’ 3023) απόφαση της ΕΕΤΤ καταργείται.  

 

Άρθρο 3 

Η παρούσα απόφαση, η ισχύς της οποίας θα αρχίζει από τη δημοσίευσή της, να 

κοινοποιηθεί στους αποδέκτες της Αργυρώ Μαγκανιώτη και Γεώργιο Γιαννιτσιώτη, και 

να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

871. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/62549 της 27.10/4.11.2020 

«Κατανομή οργανικών θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά “Άγιος 

Παντελεήμων”- Γ. Ν. Δυτικής Αττικής “Η Αγία Βαρβάρα” (οργανική μονάδα έδρας 

ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ)» (Β’ 4866) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. 

«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’  84) και β) της από 

1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104), όπως ισχύει.  

2. Το υπ’ αρ. π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α’ 32).  

3. Το υπ’ αρ. π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), όπως ισχύει.  

4. Την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 

(Β’ 3360).  

5. Την υπό στοιχεία Υ4α/ΟΙΚ 43073/20-04-2012 κοινή υπουργική απόφαση 

«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» (Β’ 1483), 

όπως ισχύει.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Q8U8iQ7b4GAfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtelby7Neq3KYFafoR7KnJIN4DvQmy1ObvLnbSTvpOyfu
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6. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123791/31-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση 

«Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής» (Β’ 3486), όπως 

ισχύει.  

7. 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).  

8. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 130η/08-10-2020 (θέμα 7ο) Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ.  

9. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.66259/16-10-2020 εισήγηση της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.  

10. Το γεγονός ότι στον ισχύοντα οργανισμό της οργανικής μονάδας έδρας (ΝΙΚΑΙΑ 

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ) του Νοσοκομείου προβλέπεται Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ).  

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς 

κατανέμονται 45 οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού εκ των 1.000 θέσεων που 

έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020, αποφασίζουμε:  

 

Την κατανομή σαράντα πέντε (45) οργανικών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού που 

συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, στην οργανική 

μονάδα έδρας (ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ) του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας 

Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»-Γ.Ν.Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», ως εξής:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ  

Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής  

Είκοσι (20) θέσεις  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ  

Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής  

Είκοσι (20) θέσεις  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ  

Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής  

Πέντε (5) θέσεις  

Οι εν λόγω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των αντίστοιχων 

κατηγοριών και κλάδων και δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 

87/1986 (Α’ 32).  
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----------.---------- 

 

872. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4745 της 6/6.11.2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση 

της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της 

παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, 

τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 214)  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ε.Σ.Δ.Α.) 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΑΡΘΡΩΝ 4Α ΕΩΣ 4Κ ΣΤΟΝ N. 3869/2010 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Άρθρο 1: Προσθήκη άρθρων 4Α ως 4Κ για την επιτάχυνση της εκδίκασης 

εκκρεμών υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - 

Τροποποίηση του ν. 3869/2010  

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

Άρθρο 2:  Προϋποθέσεις κτήσης δικηγορικής ιδιότητας - Αυτοδίκαιη απώλεια και 

αποβολή της ιδιότητας του δικηγόρου - Διορισμός δικηγόρων - 

Τροποποιήσεις των άρθρων 6, 7 και 23 του ν. 4194/2013  

Άρθρο 3:  Αύξηση χρόνου άσκησης δικηγόρων στα δικαστήρια - Τροποποίηση του 

άρθρου 13 του ν. 4194/ 2013  

Άρθρο 4:  Ειδικές προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ασκουμένων - Τροποποίηση 

του άρθρου 15 του ν. 4194/2013  

Άρθρο 5:  Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας  - Τροποποίηση 

του άρθρου  16 του ν. 4194/2013  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
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Άρθρο 6:  Καταβολή ποσού υπέρ της συμμετοχής στον διαγωνισμό υποψήφιων 

δικηγόρων - Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4194/2013  

Άρθρο 7:  Ευθύνη και εποπτεία διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων - Τροποποίηση 

του άρθρου 19 του ν. 4194/2013  

Άρθρο 8:  Επιτροπές Εξετάσεων - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4194/2013  

Άρθρο 9:  Διορισμός διακριθέντων αθλητών - Τροποποίηση του άρθρου 27 του 

ν. 4194/2013  

Άρθρο 10:  Έργο του δικηγόρου και διαμεσολάβηση - Υποστήριξη Κτηματολογίου 

από Δικηγόρους Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4194/2013  

Άρθρο 11:  Διανομή κερδών στους εταίρους των δικηγορικών εταιρειών - 

Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4194/2013  

Άρθρο 12:  Ρυθμίσεις για την έκδοση γραμματίου προείσπραξης - Τροποποίηση του 

άρθρου 61 του ν. 4194/2013  

Άρθρο 13:  Παράσταση δικηγόρου σε συμβόλαιο - Τροποποίηση του άρθρου 74 του 

ν. 4194/2013  

Άρθρο 14:  Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης - Τροποποίηση του άρθρου 92 του 

ν. 4194/2013  

Άρθρο 15:  Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης - Τροποποίηση του άρθρου 98 του 

ν. 4194/2013  

Άρθρο 16:  Απαρτία Γενικής Συνέλευσης - Τροποποίηση του άρθρου 99 του 

ν. 4194/2013  

Άρθρο 17:  Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης - Τροποποίηση του άρθρου 100 του 

ν. 4194/2013  

Άρθρο 18:  Αποφάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4194/2013  

Άρθρο 19:  Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής εκλογών - Τροποποίηση του 

άρθρου 107 του ν. 4194/2013  

Άρθρο 20:  Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 141 

του ν. 4194/2013  

Άρθρο 21:  Χρηματικό πρόστιμο ως πειθαρχική ποινή - Τροποποίηση του 

άρθρου 142 του ν. 4194/2013  

Άρθρο 22:  Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια - Τροποποίηση του άρθρου 147 του 

ν. 4194/2013  

Άρθρο 23:  Διαδικασία άσκησης πειθαρχικής δίωξης - Τροποποίηση του άρθρου 152 

του ν. 4194/2013  

Άρθρο  24:  Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων  - Τροποποίηση του 

άρθρου  154 του ν. 4194/2013  
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Άρθρο 25:  Αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεων του Ανώτατου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Τροποποίηση του 

άρθρου 157 του ν. 4194/2013 

Άρθρο 26:  Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων για Πολιτικές Υποθέσεις - Τροποποίηση 

Παραρτημάτων I και II του ν. 4194/2013  

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

Άρθρο 27:  Έργο δικαστικών επιμελητών - Τροποποίηση του άρθρου 1 του 

ν. 2318/1995 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Άρθρο 28:  Ευθύνη αμίσθων υποθηκοφυλάκων - Τροποποίηση του άρθρου 1344 του 

Αστικού Κώδικα και του άρθρου 73 του Εισαγωγικού Νόμου Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας  

Άρθρο 29:  Επιπρόσθετα έγγραφα που καταθέτει ο δικαστικός επιμελητής στον 

υπάλληλο του πλειστηριασμού μετά από την εκτέλεση - Τροποποίηση του 

άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας  

Άρθρο 30:  Παράδοση στον δικαστικό επιμελητή της εκτίμησης του πιστοποιημένου 

εκτιμητή και σε ηλεκτρονική μορφή - Τροποποίηση του άρθρου 2 του 

π.δ. 59/ 2016  

Άρθρο  31:  Αναψηλάφηση  - Τροποποίηση του άρθρου 544 του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 

ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 

ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 32:  Δικονομικές διατάξεις στις υποθέσεις λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής  - 

Τροποποιήσεις του ν. 2960/2001 και του ν. 4174/2013  

Άρθρο 33:  Αναστολή της παραγραφής των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με 

τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 28 

του ν. 4321/2015  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

Άρθρο 34:  Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος κατά τη 

διαμεσολάβηση - Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4640/2019  

Άρθρο 35:  Αρμόδια αρχή για τον διορισμό διαμεσολαβητών στη νομική βοήθεια - 

Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3226/2004  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Άρθρο 36:  Διασκέψεις εξ αποστάσεως  

Άρθρο 37:  Αύξηση θέσεων υπαλλήλων κλάδου πληροφορικής στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας και δυνατότητα κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη ή 

μεταφορά υπηρετούντων ήδη υπαλλήλων στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας, τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια  

Άρθρο 38:  Συμμετοχή δικαστικών λειτουργών και λοιπών προσώπων σε ομάδες 

εργασίας για έργα πληροφορικής της Δικαιοσύνης - Τροποποίηση των 

άρθρων 41 του ν. 1756/1988 και 30 του ν. 2812/2000  

Άρθρο 39:  Επεξεργασία διαταγμάτων με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) - Τροποποίηση του π.δ. 18/1989  

Άρθρο 40:  Αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών - Τροποποίηση του άρθρου 51 του 

ν. 1756/1988  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ 

Άρθρο 41:  Συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων στο δημόσιο αναλογικών 

δικαιωμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3156/2003  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Άρθρο 42:  Χορήγηση ποινικού μητρώου στην Τράπεζα της Ελλάδος - Τροποποίηση 

του άρθρου 4 του ν. 4261/2014 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 

Άρθρο 43:  Αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών τoυ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.  



367 
 

Άρθρο 44:  Καταβολή μισθωμάτων κυλικείων δικαστηρίων στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. - 

Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Άρθρο 45:  Μετάταξη υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ 

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Άρθρο 46:  Κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού των δικαστηρίων της χώρας - 

Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Άρθρο 47:  Αύξηση οργανικών θέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του ν. 4129/2013  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

Άρθρο  48:  Πειθαρχικά και δικαιοδοτικά Όργανα του ποδοσφαίρου - Τροποποίηση 

του άρθρου 5 του ν. 4326/2015  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΣΔΙΛ 

Άρθρο 49:  Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών 

Υποθέσεων - ΕΣΔΙΛ - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3689/2008  

Άρθρο 50:  Διευθυντές Κατάρτισης των τριών κατευθύνσεων  - ΕΣΔΙΛ  - 

Τροποποίηση του άρθρου  6 του ν. 3689/2008  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Άρθρο 51:  Χρονικό όριο κατάσχεσης εις χείρας τρίτων - Αδικήματα τύπου - 

Τροποποίηση του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ 

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Άρθρο 52: Ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας - Τροποποίηση του 

άρθρου 152 του ν. 3588/2007 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Άρθρο 53:  Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Άρθρο 54:  Ηλικία διοριζομένου συμβολαιογράφου - Τροποποίηση του άρθρου 21 

του ν. 2830/2000  

Άρθρο 55:  Προστασία των ζώων - Ποινικές κυρώσεις  

Άρθρο 56:  Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4194/2013 

Άρθρο 57:  Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 4194/ 2013 (Α΄ 208)  

Άρθρο 58:  Τροποποίηση του άρθρου 142 του ν. 4194/ 2013 (Α΄ 208)  

Άρθρο 59:  Τροποποίηση του άρθρου 144 του ν. 4194/ 2013 (Α΄ 208)  

Άρθρο 60:  Τροποποίηση του άρθρου 145 του ν. 4194/ 2013 (Α΄ 208)  

Άρθρο 61:  Τροποποίηση του άρθρου 152 του ν. 4194/ 2013  

Άρθρο 62:  Τροποποίηση του άρθρου 153 του ν. 4194/ 2013  

Άρθρο  63:  Διορισμός σε κενές οργανικές θέσεις δικαστηρίων  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 64:  Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 18 του 

ν. 4354/2015 (Α΄176)  

Άρθρο 65:  Παράταση ισχύος διάταξης για ρύθμιση ζητημάτων δαπανών των 

νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε.  

Άρθρο 66:  Παράταση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με 

δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης  
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Άρθρο 67:  Επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας  

Άρθρο 68:  Ειδική οικονομική ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσεων-εργοδοτών στον 

κλάδο του τουρισμού  

Άρθρο 69:  Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών 

καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας  

Άρθρο 70:  Ενίσχυση Επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων 

θεατή/εισιτηρίου Θέατρα - Μουσικές σκηνές - Χοροθέατρα - 

Συναυλιακοί χώροι - Χώροι παραστάσεων - Κινηματογράφοι  

Άρθρο 71:  Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων των οποίων 

η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχείρηση-εργοδότη 

στις πληγείσες από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» περιοχές της Χώρας  

Άρθρο 72:  Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους δήμους 

στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης - Τροποποίηση του 

άρθρου 376 του ν. 4700/2020  

Άρθρο 73:  Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών 

Δόμησης - Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010  

Άρθρο 74:  Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)  

Άρθρο 75:  Παράταση του χρόνου λήξης της ψηφοφορίας για την εκλογή των αιρετών 

εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια και διαδικασία 

εκλογής μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας  

Άρθρο 76:  Οργανική σύνθεση πλοίων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953  

Άρθρο 77:  Παράταση προθεσμίας ως προς άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων  

Άρθρο 78:  Τροποποίηση προϋποθέσεων φοίτησης στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης 

του Υπουργείου Τουρισμού  

Άρθρο 79:  Παράταση ισχύος συμβάσεων διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ Τμημάτων 

Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020  

Άρθρο 80:  Μετακίνηση προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42)  

Άρθρο 81:  Στελέχωση Μ.Ε.Θ. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 54 του 

ν. 4690/2020  

Άρθρο 82:  Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης - 

Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172)  

Άρθρο 83:  Στελέχωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας  

Άρθρο 84:  Παράταση δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης τουριστικών 

καταλυμάτων  

Άρθρο 85:  Παράταση δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης χώρων  
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Άρθρο 86:  Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης 

φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο  

Άρθρο 87:  Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

λόγω του κορωνοϊού COVID-19  

Άρθρο 88:  Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid 

test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο 

Ασθενών COVID-19  

Άρθρο 89:  Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών 

νοσηλευτικής φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης 

εκτέλεσης δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid 

test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19  

Άρθρο 90:  Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών Ε.Σ.Υ.  

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 91:  Αναδρομική κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 361 του ν. 4700/2020 περί 

απόσπασης Εφέτη στη Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων  

Άρθρο 92:  Κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 55 και της παρ. 2 του άρθρου 68 του 

ν. 4174/2013 περί αδικημάτων φοροδιαφυγής  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 93:  Ερμηνευτική διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4735/2020 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 94:  Μεταβατική διάταξη σχετικά με υποθέσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων 

των δικηγόρων ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων και του 

Συμβουλίου της Επικρατείας  

Άρθρο 95:  Μεταβατική διάταξη για τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια των 

Δικηγόρων  

Άρθρο 96:  Μεταβατική διάταξη για την αναστολή των ποινικών υποθέσεων  

Άρθρο 97:  Μεταβατική διάταξη επί της προδικασίας του πλειστηριασμού 

Άρθρο 98:  Μεταβατική διάταξη για την αναψηλάφηση  
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Άρθρο 99:  Μεταβατική διάταξη για τις ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας  

Άρθρο 100:  Μεταβατικές διατάξεις για το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος  

Άρθρο 101:  Έναρξη ισχύος 

 

… 

Άρθρο 65 

Παράταση ισχύος διάταξης για ρύθμιση ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του 

Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε.  

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) παρατείνεται έως και τη 

δημοσίευση του παρόντος. 

 

Άρθρο 66 

Παράταση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα 

υποχρεωτικής επαναπρόσληψης 

1. Η  άσκηση του δικαιώματος του άρθρου  32 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) μπορεί να 

αφορά σε χρονικό διάστημα έως και την 31η.10.2020.  

2. Με την επιφύλαξη εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 32 του 

ν. 4690/2020 μόνο για τους εργαζόμενους που δεν κάνουν χρήση του παρόντος, από την 

1η Νοεμβρίου 2020 οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 32 του 

ν. 4690/2020 θεωρείται ότι έχουν απολυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη 

ενέργεια καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει σχετικό αρχείο στον Οργανισμό Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας.  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος.  

 

Άρθρο 67 

Επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας 

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον ξενοδοχειακό 

κλάδο δωδεκάμηνης λειτουργίας και απασχολούν εργαζόμενους, των οποίων 

οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή εντός του έτους 2020, καταβάλλουν 

στους εργαζόμενους τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας, επί του ονομαστικού 

μισθού, για το έτος 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το αργότερο μέχρι την 

31η Δεκεμβρίου 2020 ή μέχρι τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Για τον 

υπολογισμό των αποδοχών αδείας και του επιδόματος αδείας λαμβάνεται υπόψη και 

το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή.  
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2. Για το  χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020, αναστολής των συμβάσεων εργασίας 

των εργαζομένων της παρ. 1, καταβάλλεται στον εργοδότη, για κάθε εργαζόμενο με 

σύμβαση πλήρους απασχόλησης, αποζημίωση αποδοχών αδείας που ανέρχεται σε 2/25 

επί της μηνιαίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534 ευρώ), για κάθε μήνα αναστολής της 

σύμβασης εργασίας τους. Για εργαζομένους με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, 

η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται κατ’ αναλογία των ημερών εργασίας τους.  

3. Το ποσό της αποζημίωσης της παρ. 2 καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.  

4. Το ποσό της αποζημίωσης αποδοχών αδείας της παρ. 2 είναι αφορολόγητο, 

ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε 

γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, 

δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση 

και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή 

τα πιστωτικά ιδρύματα.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, καθώς και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να 

καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ειδικώς για την εφαρμογή του 

παρόντος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».  

Εκδόθηκε η υ.α. 53345/Δ1. 15956/2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” (Β’ 3520), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (Β’ 139), κατωτ. αριθ. 1075. 

Εκδόθηκε η υ.α. 3242/76/2021 «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου 

καταβολής της επιδότησης αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης - συνεχούς λειτουργίας για το έτος 2020» 

(Β’ 284), κατωτ. αριθ. 1085. 

 

Άρθρο 68 

Ειδική οικονομική ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσεων-εργοδοτών στον κλάδο του 

τουρισμού 

1. Θεσπίζεται ειδική οικονομική ενίσχυση για επιχειρήσεις-εργοδότες ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας, με περισσότερους από 

πενήντα (50) εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος, που έχουν πληγεί σοβαρά από τις συνέπειες της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο 

αναμόρφωσης ή και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεών τους, με 

σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων.  

2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 

έως δώδεκα (12) μήνες, με την κάλυψη ποσοστού 80% επί του μισθολογικού και μη 
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μισθολογικού κόστους και ενεργοποιείται εντός διετίας από την έγκριση του επενδυτικού 

έργου.  

3. Το ποσό της οικονομικής ενίς 

χυσης της παρ. 1 δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 

εγκεκριμένης επενδυτικής δαπάνης του έργου.  

4. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της οικονομικής ενίσχυσης δεν επιτρέπεται:  

α) η καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί είναι 

άκυρη,  

β) η μετατροπή των συμβάσεων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων των 

επιχειρήσεων της παρ. 1,  

γ) η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων και  

δ) η υπαγωγή των εργαζομένων στο πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». 

5. Οι αιτήσεις για την συμπερίληψη στην οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 

υποβάλλονται μέχρι 31.12.2020 στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η αξιολόγηση των επενδυτικών 

προτάσεων γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται από τον Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων με τη συμμετοχή των συναρμόδιων Γενικών Γραμματέων 

Δημοσιονομικής Πολιτικής, Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και Εργασίας.  

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, οι όροι και 

οι προϋποθέσεις έγκρισης επιχειρήσεων-εργοδοτών, καθώς και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1.  

 

Άρθρο 69 

Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων 

δωδεκάμηνης λειτουργίας 

(Προστίθεται άρθρο 123Α στον ν. 4714/2020 (Α΄ 148), ανωτ. αριθ. 572). 

 

Άρθρο 70 

Ενίσχυση Επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου 

Θέατρα - Μουσικές σκηνές - Χοροθέατρα - Συναυλιακοί χώροι - Χώροι παραστάσεων - 

Κινηματογράφοι 

«1. Ενισχύονται οικονομικά με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων 

θεατή/εισιτηρίου, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 

ή μη κερδοσκοπικές, υποκείμενες σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), με κύριο ή 

δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) έναν από τους ακόλουθους: 

90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2, 59.14, 59.13, οι οποίες: α) έχουν λειτουργήσει ή 

λειτουργούν επί αδειοδοτημένου χώρου με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είτε 

θεάτρου, κινηματογράφου, μουσικής σκηνής ή γενικά χώρου παραστάσεων, 
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εξαιρουμένων των αθλητικών εγκαταστάσεων, β) έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε 

οποιαδήποτε δήλωση Φ.Π.Α. από 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 και γ) 

παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2020 

σε σχέση με το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2019 κατά τουλάχιστον είκοσι 

τοις εκατό (20%). Οι προϋποθέσεις των περ. β) και γ) δεν χρειάζεται να συντρέχουν, 

προκειμένου να είναι δικαιούχοι ενίσχυσης επιχειρήσεις κινηματογράφου που έκαναν 

έναρξη εργασιών μετά την 1η.1.2019».  

Η παρ. 1 τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4778/2021 

(Α’ 26), κατωτ. αριθ. 1127. 

2. Για τις επιχειρήσεις θεάτρου, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων 

και παραστάσεων, βάσει ΚΑΔ (ΚΑΔ: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2), καταβάλλεται 

από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σταθερό ποσό δέκα (10) ευρώ ανεξαρτήτως της τιμής 

του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση ανά θέση θεατή/ εισιτήριο ανά παράσταση, 

για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και για συνολικό μέγιστο 

αριθμό είκοσι τεσσάρων (24) παραστάσεων ανά μήνα, σύμφωνα με τον αριθμό των 

προγραμματισμένων παραστάσεων, ως εξής:  

α) Για τις λειτουργούσες επιχειρήσεις της παρ. 2, σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ του 

τέταρτου τριμήνου 2020, καταβάλλεται κατά τα ανωτέρω, ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 40 % των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων της εκάστοτε παράστασης, 

όπως οι θέσεις προκύπτουν από τον μέγιστο πληθυσμό της άδειας λειτουργίας. Το ποσό 

που αντιστοιχεί στις θέσεις θεατή/εισιτήρια καταβάλλεται στον παραγωγό της 

παράστασης.  

β) Για τις κλειστές επιχειρήσεις της παρ. 2, είτε παραμένουν κλειστές με κρατική 

εντολή δημόσιας αρχής είτε από επιλογή, καταβάλλεται στην επιχείρηση που 

διαχειρίζεται την αίθουσα και η επιχειρηματική της δραστηριότητα ανήκει στους 

ανωτέρω ΚΑΔ, κατά τα ανωτέρω ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% των συνολικών 

θέσεων θεατή/εισιτηρίων, όπως οι θέσεις προκύπτουν από τον μέγιστο πληθυσμό της 

άδειας λειτουργίας.  

3. Για τις επιχειρήσεις κινηματογράφου, βάσει ΚΑΔ (ΚΑΔ: 59.14), καταβάλλεται από 

τον Κρατικό Προϋπολογισμό σταθερό ποσό τεσσάρων (4) ευρώ, ανεξαρτήτως της τιμής 

του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση, ανά θέση θεατή/εισιτήριο, ανά προβολή για 

τρεις (3) μήνες και για σαράντα (40) παραστάσεις ανά μήνα ως εξής:  

α) Για τις λειτουργούσες επιχειρήσεις της παρ.  3, σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ του 

τέταρτου τριμήνου 2020, καταβάλλεται κατά τα ανωτέρω συνολικό ποσό που αντιστοιχεί 

στο 20% των συνολικών θέσεων θεατή/ εισιτηρίων, όπως οι θέσεις προκύπτουν από τον 

μέγιστο πληθυσμό της άδειας λειτουργίας.  

β) Για τις κλειστές επιχειρήσεις της παρ. 3, είτε παραμένουν κλειστές με κρατική 

εντολή δημόσιας αρχής είτε από επιλογή, καταβάλλεται κατά τα ανωτέρω στην 

επιχείρηση που διαχειρίζεται την αίθουσα και η επιχειρηματική της δραστηριότητα 

ανήκει στους ανωτέρω ΚΑΔ συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% των 

συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, όπως οι θέσεις αυτές προκύπτουν από τον μέγιστο 

πληθυσμό της άδειας λειτουργίας. 
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4. Η ενίσχυση επιχειρήσεων-εργοδοτών του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων 

θεατή/εισιτηρίου καταβάλλεται στους δικαιούχους από το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από αίτησή τους και για τη διασταύρωση των 

υποβαλλόμενων στοιχείων τους με την ΑΑΔΕ, στο Πληροφοριακό Σύστημα 

«ΕΡΓΑΝΗ».  

5. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 2, οι δικαιούχοι επιχειρήσεις-εργοδότες 

υποχρεούνται να διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας που έχουν κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο όρος του ανωτέρω εδαφίου, 

οι επιχειρήσεις-εργοδότες εκπίπτουν από δικαιούχοι της ενίσχυσης.  

6. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του Πολιτισμού, δικαιούχοι της ενίσχυσης με κάλυψη 

θέσεων θεατή/εισιτηρίου, επιστρέφουν ποσοστό 20% για τη χορήγηση κοινωνικού 

εισιτηρίου εντός διαστήματος τριών (3) ετών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, 

όπως ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και 

πολύτεκνους.  

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι 

όροι, η διαδικασία, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα, καθώς και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις 

με Κ.Α.Δ. 59.13, η κοινή απόφαση ορίζει και το ύψος της ενίσχυσης».  

Στο τέλος της παρ. 7 προστέθηκε εδ. και η παρ. αυτή τροποποιήθηκε στο σύνολό 

της ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), κατωτ. αριθ. 

1127. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. οικ. 5774/203/2021 «Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, 

μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, 

στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19» (Β’ 457), κατωτ. αριθ. 

1112. 

Εκδόθηκε η υ.α. 24907 της 29/29.4.2021 «Ενίσχυση επιχειρήσεων 

κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19» (Β΄ 1820), κατωτ. αριθ. 1299. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να 

καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος 

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». 

 

… 

Άρθρο 72 

Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο 

υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης - Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020 

1. Στις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 376 του ν. 4700/2020 (Α΄  127), η  ημερομηνία 

«1η.11.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η.10.2021», στην παρ. 2 του 

άρθρου 376 του ν. 4700/2020, η ημερομηνία «31.10.2020» αντικαθίσταται από την 

ημερομηνία «30.9.2021», στην παρ. 3 του άρθρου 376 του ν. 4700/2020, η ημερομηνία 
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«31.8.2020», αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30.9.2021», στην παρ. 4 

η ημερομηνία «31.12.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.11.2021» και 

οι παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 376 διαμορφώνονται ως εξής: 

«2. Ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που 

μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 95 του ν. 3852/2010, για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος 

διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1η.10.2021. Μέχρι τις 30.9.2021 συνεχίζουν να 

εφαρμόζονται και οι ρυθμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010. 

Η παρ. 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), συνεχίζει να ισχύει.  

3. Εκκρεμείς δίκες κατά την 1η.10.2021, που αφορούν υποθέσεις στο πλαίσιο της 

παροχής διοικητικής υποστήριξης, συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση 

από τον δήμο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου αφορά η προσβληθείσα πράξη. 

Ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις κατά διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν στο 

πλαίσιο της διοικητικής υποστήριξης από 1.1.2011 έως 30.9.2021, εκτελούνται από τον 

δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου αφορά η προσβαλλόμενη πράξη.  

4. Εκκρεμείς υποθέσεις κατά την 1η.10.2021 στο πλαίσιο παροχής διοικητικής 

υποστήριξης συνεχίζονται από τον κατά τόπο αρμόδιο δήμο. Για την παράδοση των 

φακέλων των υποθέσεων αυτών συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής 

από τους ενδιαφερομένους δήμους με ρητή αναφορά του σταδίου εκκρεμότητας της 

σχετικής υπόθεσης. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου υποβάλλεται στην οικεία 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση έως 1.11.2020. Φάκελοι αρχειοθετημένων υποθέσεων, που 

καταρτίσθηκαν από τις υπηρεσίες που παρείχαν τη διοικητική υποστήριξη, παραμένουν 

στα αρχεία τους.  

5. α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 5 του ν. 4674/2020.  

β) Από την 1η.10.2021 καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010».  

2. Οι  διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.11.2020.  

 

Άρθρο 73 

Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δόμησης - 

Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010 

1. Στις παρ. 1 και 6 του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), η ημερομηνία 

«1η.11.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η.10.2021», στην παρ. 6 

η ημερομηνία «1.11.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.10.2021» και 

το άρθρο 97Α διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 97Α 

Λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης 

1. Από την 1η.10.2021, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο 

άρθρο 97, σε κάθε Δήμο συστήνεται και λειτουργεί Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ). Στους 

Δήμους όπου δεν υφίστανται ΥΔΟΜ κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συστήνεται σε 

επίπεδο Τμήματος. Η δομή και οι οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ ορίζονται, αφού ληφθεί 



377 
 

υπόψη η ελάχιστη στελέχωση της παρ. 2, κατά την πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 134).  

2. α) Οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται 

τουλάχιστον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν 

χωροτάκτη-πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή 

ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης-πολεοδόμος μηχανικός, αν δεν υπάρχει, 

αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή 

ειδίκευση στην πολεοδομία και ο αγρονόμος τοπογράφος από πολιτικό μηχανικό. 

Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης, ανέρχεται 

στο σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας 

Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου, 

συμπεριλαμβανόμενων υποχρεωτικά των ειδικοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.  

β) Στην κατά την περ. α΄ στελέχωση, προσμετράται το  πάσης φύσεως  απασχολούμενο 

προσωπικό, ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας του, συμπεριλαμβανόμενου του 

προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).  

3. α) Το πρώτο δίμηνο κάθε έτους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώνει την 

επάρκεια της ελάχιστης στελέχωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 και εκδίδει 

πιστοποιητικό επάρκειας, το οποίο κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου 

Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Διεύθυνση 

Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

β) Αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση, με ευθύνη του οικείου δημάρχου 

οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται με συμβάσεις διαδημοτικής και διαβαθμιδικής 

συνεργασίας με δήμους και περιφέρειες, κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).  

4. Η εφαρμογή των εγκυκλίων και των οδηγιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας για θέματα εφαρμογής της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας από τις 

ΥΔΟΜ είναι υποχρεωτική.  

5. Οι ΥΔΟΜ οφείλουν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές πράξεις που 

εκδίδουν, στην αρμόδια για τη πολεοδομία/χωροταξία Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντοπίζει ζητήματα νομιμότητας επί των 

πράξεων αυτών, ενημερώνει το οικείο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και 

Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), κατά τη διαδικασία των άρθρων 20 επ. του ν. 4495/2017 

(Α΄ 167).  

6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 δεν κωλύουν τη λειτουργία των ΥΔΟΜ 

σε όλους τους δήμους της Χώρας από 1ης.10.2021. Εφόσον έως την 1η.11.2020 δεν 

έχουν τροποποιηθεί οι ΟΕΥ, οι ΥΔΟΜ λειτουργούν με την ελάχιστη στελέχωση της 

παρ. 2 ή, εφόσον δεν την πληρούν, κατά την περ. β΄ της παρ. 3.  

7. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) καταργείται».  

2. Οι  διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.11.2020. 

 

Άρθρο 74 
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Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

Με την παρ. 2 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021  (Α΄ 63), κατωτ. αριθ. 1256, 

ορίστηκε ότι: «Ειδικά για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων 

(rapid test), οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού μπορούν να προσλάβουν κατάλληλο ιατρικό ή 

νοσηλευτικό προσωπικό έως τις 31.5.2021, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4745/2020 (Α’ 214), η ισχύς του οποίου παρατείνεται έως την ανωτέρω ημερομηνία 

ειδικά για το προσωπικό αυτό. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την 

παρούσα, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε αριθμό από την αντιστοιχία ένας 

υπάλληλος για κάθε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) συνολικού μόνιμου πληθυσμού 

της τελευταίας απογραφής. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως 

μεγαλύτερη μονάδα. Η ισχύς των ανωτέρω συμβάσεων δεν δύναται να εκτείνεται 

πέραν της 30ής.6.2021.» 

1. Η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) διατηρείται σε 

ισχύ έως τις 28.2.2021.  

«2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης 

ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 

δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση 

της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον 

προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται 

δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 

υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την 

πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην 

ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του 

ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του 

άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής 

της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων 

εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό των δήμων 

και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να 

υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. 

οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης».  

Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 175 ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. 

αριθ. 991. 

3. Με απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη και για το χρονικό διάστημα 

έως τις 28.2.2021, ο προβλεπόμενος από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), 

αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και των ωρών της 

υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 

και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των δήμων ή περιφερειών που συμμετέχουν στα 

κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινής 

υπουργικής απόφασης και του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, μπορεί να 

προσαυξάνεται έως τριάντα τοις εκατό (30%). Για την καταβολή των υπερωριών 

απαιτούνται μόνο η εντολή διενέργειας ελέγχου και η βεβαίωση διενέργειας από τον 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fss9ofyoJlDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHQpaGyaGNn9UGvPTZ7ukgI0kq0f0_wbrYaQwnZBqfD_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu


379 
 

προϊστάμενο. Η ως άνω απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της από τον 

Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη.  

Με το άρθρο 62 του ν. 4795/2021 (Α΄ 62), κατωτ. αριθ. 1255, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’  214) ως προς τη δυνατότητα 

προσαύξησης, έως τριάντα τοις εκατό (30%), του αριθμού των ωρών υπερωριακής 

απασχόλησης των υπαλλήλων των δήμων ή περιφερειών και του προσωπικού της 

δημοτικής αστυνομίας, που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου των μέτρων 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 παρατείνεται από τη λήξη 

της έως την 30ή.6.2021.» 

4. Με απόφαση του οικείου δημάρχου και ειδικά για το χρονικό διάστημα έως τις 30 

Νοεμβρίου 2020, ο προβλεπόμενος από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015, αριθμός ωρών 

της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και των ωρών της υπερωριακής 

απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που απασχολούνται στην εκκαθάριση των δηλώσεων 

της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) μπορεί να προσαυξάνεται 

έως τριάντα τοις εκατό (30%). Η ως άνω απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής 

της από τον Δήμαρχο.  

5. Οι δήμοι και οι περιφέρειες, καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα μπορούν να 

αναθέτουν τη διεξαγωγή εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19 στο 

πάσης φύσης προσωπικό τους, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του 

ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  

6. Με απόφαση του δημοτικού ή του περιφερειακού συμβουλίου ή των διοικητικών 

τους συμβουλίων, έως την 28η.2.2021, οι δήμοι και οι περιφέρειες, η Κεντρική Ένωση 

Δήμων Ελλάδας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων 

δύνανται να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή 

εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19, ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων 

τεστ διάγνωσης κορωνοϊού σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, 

ν.π.δ.δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού που 

εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα εντός των ορίων τους.  

7. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή του διοικητικού συμβουλίου, είναι δυνατή 

η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων, κυλικείων ή αναψυκτήριων 

που λειτουργούν εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και 

των νομικών προσώπων αυτών, εφόσον έχει ανασταλεί υποχρεωτικά η λειτουργία τους 

στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο 

διάστημα ισχύει η αναστολή λειτουργίας.  

 

Άρθρο 75 

Παράταση του χρόνου λήξης της ψηφοφορίας για την εκλογή των αιρετών 

εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια και διαδικασία εκλογής μέσω 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/ Φ80/30/8703/16.9.1988 (Β΄ 684) 

υπουργικής απόφασης και στην παρ. 1 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 22405/2011 (Β΄ 1271) 

υπουργικής απόφασης προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mxzAfM4pTubtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKKnJBxsyux68x64nTWSTT9DJFaUYn79wbVKLiCwfF2i
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«Σε έκτακτες περιπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, 

η οποία εκδίδεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της ημέρας της 

καθορισμένης ψηφοφορίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1, είναι δυνατόν να 

παρατείνεται η λήξη της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας μέχρι και την έβδομη 

μεταμεσημβρινή.  

2. Η διαδικασία για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά 

και πειθαρχικά συμβούλια που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης 

Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, 

Α΄ 26), του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, 

Α΄ 143) και του ν. 3852/2010 (Α΄ 133), δύναται να διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες ως προς τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία 

και τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και κάθε ειδικότερο τεχνικό 

ζήτημα. Με την ως άνω απόφαση δύναται να προβλέπεται η εφαρμογή της παρούσας και 

σε ήδη εκκρεμείς διαδικασίες».  

Εκδόθηκε η υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2021 «Εκλογή αιρετών 

εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, 

των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» (Β’ 944), κατωτ. αριθ. 1164. 

 

Άρθρο 76 

Οργανική σύνθεση πλοίων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 

1. Για το χρονικό διάστημα από την 10η Οκτωβρίου 2020 έως και την 31η Μαρτίου 

2021, στα πλοία υπό ελληνική σημαία άνω των 3000 κ.ο.χ., που έχουν νηολογηθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317), δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις 

οργανικής σύνθεσης των παρ. Α1 και Α2 του όρου 8 της οικείας εγκριτικής απόφασης 

και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. Β3 του ως άνω όρου 8.  

Με το άρθρο 1 της απ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. 

2241.2/19406/2021 της 17/22.3.2021 «Παράταση της περιόδου εφαρμογής του 

άρθρου 76 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), για την οργανική σύνθεση πλοίων του άρθρου 

13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317)» (Β΄ 1085) ορίστηκε ότι: «Η περίοδος εφαρμογής των 

ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), για την οργανική 

σύνθεση πλοίων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317), παρατείνεται από 

01.04.2021 έως την 30.09.2021.»  

2. Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στην παρ. 1 δύναται να παρατείνεται, με 

απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα που 

δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από το πέρας του χρονικού διαστήματος της παρ. 1, 

εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος έξαρσης του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Άρθρο 77 

Παράταση προθεσμίας ως προς άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HlRFwFZyRvt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaZm04Wb_2meXBHqsJMYqHjH_7qxKxP8wI3MWqW2JDMH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Rd1QVOU_cgsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRMTtbaA4NxAhWq5hnktm8JsrYdQDKfBQg0eAe4KTqOn
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1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 48/2018 (Α΄ 90), 

όπως αυτά προστέθηκαν με την περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 78 του ν. 4582/2018 

(Α΄  208) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν με την περ.  α΄ της παρ.  1 του άρθρου  52 

του ν.  4647/2019 (Α΄ 204), αντικαθίστανται εκ νέου ως εξής:  

«Μέχρι τις 22 Μαΐου 2021, η άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria 

spp, χορηγείται εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ μόνο αλιευτική άδεια με στατικά 

εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 και του π.δ. 261/1991. Μετά τις 

22 Μαΐου 2021, η ως άνω άδεια χορηγείται εφόσον το σκάφος έχει εγκατεστημένη και 

σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του 

μήκους του και τηρείται ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS)».  

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 23η.5.2020.  

 

Άρθρο 78 

Τροποποίηση προϋποθέσεων φοίτησης στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του 

Υπουργείου Τουρισμού 

Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1077/1980 (Α΄ 225) αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Οι υποψήφιοι για φοίτηση στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου 

Τουρισμού, μισθωτοί και πρόσκαιρα άνεργοι, είναι, κατ’ ελάχιστο, κάτοχοι απολυτηρίου 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία, 

υπολογιζόμενη από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων για εισαγωγή 

σε αυτά, εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια σε τουριστικές επιχειρήσεις. Ως τουριστικές 

επιχειρήσεις νοούνται αυτές που καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του 

άρθρου 14. Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται η υπό στοιχεία Δ1Ε/Φ. 

103/2/24.6.1981 (Β΄ 389) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και 

Εργασίας.».  

 

Άρθρο 79 

Παράταση ισχύος συμβάσεων διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ Τμημάτων 

Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020 

Συμβάσεις διοικητικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, το οποίο 

προσλήφθηκε δυνάμει ανακοινώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου του Α.Σ.Ε.Π. για 

χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών προς κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων 

Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού εκπαιδευτικής περιόδου 2019- 2020, 

συνεχίζονται έως τη συμπλήρωση του χρόνου πρόσληψης και όχι πέραν της 31ης 

Δεκεμβρίου 2020. Αντικείμενο των συμβάσεων αυτών είναι η κάλυψη των αναγκών των 

Τμημάτων Μετεκπαίδευσης και ειδικότερα η διεκπεραίωση εκκρεμών θεμάτων του 

προγράμματος μετεκπαίδευσης της ως άνω εκπαιδευτικής περιόδου.  

 

Άρθρο 80 
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Μετακίνηση προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) 

(Τροποποιείται το άρθρο δεύτερο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1 και αριθμείται ως παρ. 1 του νέου άρθρου, προστίθενται παρ. 2 έως 

6, και διαμορφώνεται το άρθρο στο σύνολό του) 

 

Άρθρο 81 

Στελέχωση Μ.Ε.Θ. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 

(Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339). 

 

… 

Άρθρο 83 

Στελέχωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

1. Οι θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

(Μ.Ε.Θ.) που συστάθηκαν με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), των οποίων 

η προκήρυξη εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.54849/21.9.2020 απόφαση του 

Υφυπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών 

Περιφερειών (ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.) και οι οποίες δεν έχουν προκηρυχθεί από τα νοσοκομεία 

μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταλαμβάνονται από τους επιλαχόντες 

ιατρούς, των οποίων η υποψηφιότητα κρίθηκε παραδεκτή, σύμφωνα με τη διαδικασία 

του άρθρου 4 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) και την υποβληθείσα αίτησή τους.  

2. Για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, οι επιλαχόντες ιατροί της παρ. 1, καθώς και 

οι υποψήφιοι ιατροί της παρ. 1, των οποίων η διαδικασία επιλογής δεν έχει ολοκληρωθεί 

έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και που δεν κρίθηκαν διοριστέοι, εφόσον δεν 

διατηρούν ήδη οργανική θέση στο Ε.Σ.Υ., δύνανται μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας επιλογής τους στις οργανικές θέσεις του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 να 

αναλάβουν υπηρεσία προσωρινά, καλύπτοντας τις ανάγκες των οργανικών θέσεων, που 

έχουν δηλώσει ως πρώτη επιλογή. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου στο οποίο υπάγεται 

η οργανική θέση πρώτης επιλογής τους, αποδέχεται με απλή έγγραφη δήλωση την εκ 

μέρους τους ανάληψη καθηκόντων, η οποία δηλώνεται εγγράφως. Η λήξη της κατά 

τα ανωτέρω απασχόλησης επέρχεται αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της πράξης 

διορισμού τους στην οργανική θέση για την οποία επελέγησαν. Η καταβαλλόμενη 

αμοιβή για το χρονικό διάστημα της προσωρινής απασχόλησής τους είναι ισόποση με τις 

καθαρές αποδοχές της οργανικής θέσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση, η οποία 

καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.  

Εκδόθηκε η υ.α. Γ4α/Γ.Π.οικ.81532/2020 «Καθορισμός αμοιβής προσωρινής 

απασχόλησης ιατρών σε Μ.Ε.Θ.» (Β’ 5683), κατωτ. αριθ. 992. 

Βλ. και την υ.α. Γ2α/οικ.5758/2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων 

ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία της χώρας» (Β’ 287), κατωτ. αριθ. 1087. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JH9NgZNZqxe4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtShJZj7itSJ-7jvHQpCsRPeKcr6gjtbbHXcH_nWyxW95
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubullovSCExwyiR71ajemnNsoeiWNE6Z2YV8FqaKJSjv
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Βλ. και την υ.α. Γ2α/οικ.16569/2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων 

ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου» (Β΄ 

1117), κατωτ. αριθ. 1196. 

Βλ. και την υ.α. Γ2α/οικ.23001/2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων 

ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Αττικής» (Β΄ 1510), κατωτ. αριθ. 1253. 

 

Άρθρο 84 

Παράταση δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης τουριστικών καταλυμάτων 

Παρατείνεται για το  χρονικό διάστημα έως  την 30ή.11.2020, η  δυνατότητα να 

διατάσσεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, η αναγκαστική 

διάθεση στο Δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημοσίας υγείας, κύριων και μη κύριων 

τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που 

συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν μπορούν 

να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται και 

εκτελείται κατά του φορέα εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων των κύριων και μη κύριων 

τουριστικών καταλυμάτων. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται οι συγκεκριμένες 

ανάγκες δημόσιας υγείας, οι δεσμευόμενες ποσότητες εγκαταστάσεων, ο χρόνος 

δέσμευσης, ο τρόπος αποζημίωσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη 

δημόσια υγεία εγκαταστάσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος. Το παρόν καταλαμβάνει και όλες τις εν ισχύ αποφάσεις αναγκαστικής 

διάθεσης τουριστικών καταλυμάτων. 

Βλ. την υ.α. Β1.α/οικ.73777/2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την 

αποζημίωση δικαιούχων λόγω διάθεσης χώρων και του προσωπικού τους, καθώς 

και του προσωπικού του άρθρου 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5150), κατωτ. αριθ. 916. 

 

Άρθρο 85 

Παράταση δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης χώρων 

(Αντικαθίσταται το άρθρο τέταρτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 42) ανωτ. αριθ. 1). 

 

Άρθρο 86 

Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας 

και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο 

Με την παρ. 6 του άρθρου 482 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), κατωτ. αριθ. 1146, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), που αφορά τη 

διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cQSZ2LcahYP3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcPspAFEbqs89X1kj2MFlQFT5LL9J4Jy0u4kB6JwcqSP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cQSZ2LcahYP3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcPspAFEbqs89X1kj2MFlQFT5LL9J4Jy0u4kB6JwcqSP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ionFKVgnNuXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV2eFa3VRW7OzXRcm1r1k04oi5gmujKcIp-uqga3N5XA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JQpS87JDCdrNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb2gMw4lgvgvQxRHI2k_Qqe7KqBCKXVML67TBp9cOgfr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP0rUndfYkImccClfC9QynHWO_Vwy1FW6GpJA-71t4BL
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φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο δημόσιο, παρατείνεται έως και την 

31η.5.2021.»  

1. Για χρονικό διάστημα έως και την 28η.2.2021 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 

άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εθνικής Άμυνας και Υγείας, δύναται να παραχωρούνται άνευ αντιτίμου στο Δημόσιο 

οι εγκαταστάσεις, θάλαμοι, κλίνες νοσηλείας, κλίνες αυξημένης φροντίδας και εντατικής 

θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας 

υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές 

δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο. Με όμοια απόφαση ορίζονται 

οι ανάγκες δημόσιας υγείας, οι δεσμευόμενες ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, 

ο χρόνος δέσμευσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία 

υλικών και εγκαταστάσεων, ο διοικητικός φορέας εποπτείας ιατρικών και λοιπών 

υπηρεσιών και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/2021 «Παραχώρηση των εγκαταστάσεων 

κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος 

Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, 

που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID» (Β’ 802), κατωτ. αριθ. 

1150.  

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς από τον 

κορωνοϊό COVID-19 και έως την 28η.2.2021 προς τον σκοπό αποφυγής της πλήρους 

αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο ιδιωτικών παρόχων υγείας δύναται να διατίθενται 

επιμέρους χώροι ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, 

κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό προσωπικό, 

ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και 

επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19. 

Η διάθεση των ανωτέρω διενεργείται με δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα, 

με αναφορά των χώρων του διατιθέμενου προσωπικού για τη λειτουργία τους και του 

χρονικού διαστήματος διάθεσής τους και τελεί υπό τον όρο της αποδοχής της διάθεσης 

από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας. Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών 

Υγείας στο πλαίσιο της έγγραφης πράξης αποδοχής του, ορίζει το χρονικό διάστημα 

χρήσης της εγκατάστασης και του διατιθέμενου προσωπικού, τη σκοπούμενη χρήση του 

για τη νοσηλεία ασθενών ακόμα και κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην άδεια 

λειτουργίας του διατιθέμενου χώρου. Σε περίπτωση διάθεσης προσωπικού για την 

κάλυψη αναγκών σε χώρο εκτός των χώρων του ιδιώτη παρόχου υπηρεσιών υγείας, και 

συγκεκριμένα σε χώρους δημόσιων νοσοκομείων και πάσης φύσεως αναγκαστικά 

διατιθέμενους χώρους για την κάλυψη αναγκών νοσηλείας ασθενών από κορωνοϊό, 

η δήλωση διάθεσης πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης των 

διατιθέμενων εργαζομένων για την κατά τα ανωτέρω παρεχόμενη υπηρεσία, εκτός του 

χώρου εργασίας τους. Στην περίπτωση αυτή το διατιθέμενο προσωπικό εξακολουθεί να 

μισθοδοτείται από τον ιδιώτη πάροχο για το χρονικό διάστημα παραχώρησής του για 

κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Υγείας καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα, που αφορούν τον τρόπο αποζημίωσης των 

ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας οι οποίοι διαθέτουν κατά τα ανωτέρω τις 

εγκαταστάσεις και το προσωπικό τους για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας 

από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, τον τρόπο διάθεσης των διατιθέμενων χώρων 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85PGCd7VFTjB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYj3773WTPcZ-kwv9hdJJdHOjV5LPqHs6Kx2gsILQyGf
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και διοίκησης του διατιθέμενου προσωπικού, τυχόν πρόσθετες παροχές προς 

το απασχολούμενο κατά τα ανωτέρω διατιθέμενο προσωπικό, καθώς και κάθε συναφές 

προς τα ανωτέρω ζήτημα.  

Εκδόθηκε η υ.α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 73549/2020 «Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης 

κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, 

που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, 

δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214)» (Β’ 5098), κατωτ. 

αριθ. 906. 

Βλ. την υ.α. Β1.α/οικ.73777/2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την 

αποζημίωση δικαιούχων λόγω διάθεσης χώρων και του προσωπικού τους, καθώς 

και του προσωπικού του άρθρου 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5150), κατωτ. αριθ. 916. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10257/2021 «Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών 

νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που 

διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει 

της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214)» (Β΄ 1118), κατωτ. αριθ. 1197. 

 

Άρθρο 87 

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του 

κορωνοϊού COVID-19 

1. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί και 

αυτών που τοποθετούνται εφεξής κατ’ εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της 

από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 68), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A΄ 83), και της παρ. 1 του τριακοστού δεύτερου άρθρου 

της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A΄ 86), παρατείνονται έως και την 30ή.6.2021. 

Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει 

της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η δυνατότητα άμεσης 

πρόσληψης των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται υπό διορισμό, αλλά 

δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας, 

κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 

(A΄ 86), παρατείνεται έως τις 30.6.2021.  

2. Οι  συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας 

διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή 

της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(A΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), και των οποίων 

η διάρκεια παρατάθηκε για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης τους 

και όχι πέραν της 30ής Νοεμβρίου 2020, δυνάμει του άρθρου έκτου της από 10.8.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως  αυτή κυρώθηκε με το  άρθρο  1 του 

ν. 4722/2020 (A΄ 177), καθώς και των συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων 

υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, 
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που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του 

ν. 4737/2020 (Α΄ 204) διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι 

και την 30ή Ιουνίου 2021, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα 

καταλαμβάνει και συμβάσεις, που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον 

συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις.  

 

Άρθρο 88 

Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) και 

υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 

(Τροποποιείται το άρθρο τριακοστό πρώτο του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838). 

 

Άρθρο 89 

Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής 

φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών 

ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων 

κορωνοϊού COVID-19 

(Τροποποιείται η περ. β΄ της παρ. 1 και η περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού του 

ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838 και το άρθρο διαμορφώνεται εκ νέου). 

 

Άρθρο 90 

Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών Ε.Σ.Υ. 

Ιατροί του Ε.Σ.Υ., των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως  την 

31η.12.2020, λόγω της συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας 

τους, δύνανται, κατόπιν αιτήματός τους προς τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα που 

υπηρετούν, να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.06.2021, εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. 

Το αίτημα κατατίθεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και 

αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας με επιμέλεια του φορέα. 

 

… 

Άρθρο 101 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. 

 

----------.---------- 
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873. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. 3287 της 2/6.11.2020 «1η 

Τροποποίηση απόφασης oρισμού του “ΕΦΕΠΑΕ” ως Ενδιάμεσου Φορέα του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής και ανάθεση αρμοδιοτήτων 

διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

“Αττική 2014-2020”» (B’ 4897)  

 

 

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

 

874. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 της 6/6.11.2020 «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 

7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 4899) 

Η παρούσα απ., που είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί 

-από την απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας 

του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 της 9/10.11.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 

71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως 

και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020” (Β’ 4899)» (Β’ 4946), 

-από την απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας 

του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - 

Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72687 της 12/12.11.2020 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 

2020” (Β’ 4899)» (Β’ 4999), 

-από την απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας 

του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - 

Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72989 της 14/14.11.2020 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/ 6.11.2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8F6BiYHu3kPT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQSPu4vjObum2xPRCAnT7GZ4Sa-E14Cbu1TYI3aaqRuH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8F6BiYHu3kPRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZ0GL6-Dbkt-1uAwEAXyHZarXvw6LWfrsvB1kmzgvsb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GY3msu1arlUfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbK9lAozjiVOLm_wEE0MHWC6PD_iCNkAwfgUGUUMujiV
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διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 

2020” (Β’ 4899)» (Β’ 5043), 

-από την απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας 

του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 73325 της 16/17.11.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/ 6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 

7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020” (Β’ 4899)» (Β’ 5060), 

-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την απ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/2020 «Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 

30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 5255), κατωτ. αριθ. 

940, από την έναρξη ισχύος της και δυνάμει της παρ.4 του άρθρου 14 αυτής. 

 

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

 

875. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 87618 της 3/7.11.2020 «Μέτρα στήριξης 

ΚΤΕΛ - Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και 

Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν 

τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ. )» (Β’ 4901)  
Με την παρ. 2 του άρθρου 139 του του ν. 4764/2020 (Α’ 256), κατωτ. αριθ. 991, 

ορίστηκε ότι: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει η ισχύς της κοινής 

υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 87168/7.11.2020 (Β΄ 4901).» 

Για την επανυποβολή δικαιολογητικών από δικαιούχους που είχαν υποβάλει 

αιτήσεις δυνάμει της παρούσας βλ. την παρ. 2 του άρθρου 3 της υ.α. 5534/2021 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20065/29.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Μέτρα 

Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και 

τουριστικά τρένα” (Β’ 5771) και της διόρθωσης σφάλματος αυτής (Β’ 6023)» (Β΄ 

1398), κατωτ. αριθ. 1241. 

 

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

 

876. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. 53410 της 2/7.11.2020 

«Αναστολή λειτουργίας όλων των δικαστικών και εισαγγελικών υπηρεσιών του 

Δικαστικού Μεγάρου Αγρινίου» (Β’ 4903)  

 

Έχοντας υπόψη:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AT60Ad5hJiq4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSb4UnEbV_yxErzTaoeM92lJDMIUYOz_61XDHnnpteuZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8q_etOz63BsvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdFN-IVwwCMjs4EhUmPxFCS43Lx_EENS8kX_ParJAM6u
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzgliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYGfC_bIYL52-0SZWNazDu6aGAQQqGM_tvmIpEt5HDS7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89ygodbCVW4EtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRgfv6ilslTIvFJ0k-tQ50M7xqzQ_sUayTomKj2gxDwJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ndsiOD8jfQvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVEZw47al5KnSkTxCG0bF-llExl6roq8-gSZwHn8GXmu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ndsiOD8jfQvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVEZw47al5KnSkTxCG0bF-llExl6roq8-gSZwHn8GXmu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89ygodbCVW4G4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc5fc99cq0aE8wQj0ZmxQFkwCMJkFcoqmEFR4ZkcvN8W
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1) Τις διατάξεις: α) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 18 του Κώδικα Οργανισμού 

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 (Α’ 35) και β) 

του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).  

2) Τις υπ’ αρ. 33/2020 και 34/2020 πράξεις αναστολής λειτουργίας και το υπ’ αρ. 

765/2.11.2020 έγγραφο του Προέδρου Εφετών Αγρινίου, με αφορμή τα κρούσματα 

COVID-19 που εκδηλώθηκαν σε δύο (2) δικαστικούς λειτουργούς και και έναν (1) 

δικαστικό υπάλληλο, καθώς επίσης και το γεγονός ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο Δικαστικό 

Μέγαρο Αγρινίου υποβλήθηκαν σε τεστ COVID-19, των οποίων τα αποτελέσματα 

αναμένονται στις 3.11.2020, από τα οποία συνάγεται ότι δεν είναι δυνατή η ασφαλής 

λειτουργία των δικαστικών και εισαγγελικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου 

Αγρινίου και είναι αναγκαία η αναδρομική ισχύς των θεσπιζόμενων μέτρων.  

3) Την ανάγκη λήψης μέτρων για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας, καθώς και 

για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης του ελέγχου μέσω τεστ COVID-19 στους 

εργαζομένους στις δικαστικές και εισαγγελικές υπηρεσίες του Δικαστικού Μεγάρου 

Αγρινίου και διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας αυτών.  

4) Την υπ’  αρ. 53510/02-11-2020 εισήγηση του στοιχ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του 

ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Την αναστολή εργασιών όλων των δικαστικών και εισαγγελικών υπηρεσιών του 

Δικαστικού Μεγάρου Αγρινίου από 27.10.2020 έως και 6.11.2020. Από την αναστολή 

εξαιρούνται οι υποθέσεις που χρήζουν άμεσου χειρισμού λόγω κινδύνου παραγραφής, 

καθώς επίσης και οι λοιπές επείγουσες υποθέσεις και διαδικασίες. Η παρούσα απόφαση 

έχει αναδρομική ισχύ. 

 

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

 

877. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71348 της 7/7.11.2020 «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΄ 4908) 

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 - 

Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 76635 της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89ygodbCVW4HuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWoLdkNrzGaa0QvMpHOGd5CLQPrKUG7qmxmRbYjXra7o
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29/29.11.2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.71348/7.11.2020 

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’ 4908)» (Β΄ 5257) και 

-με 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. 80195 της 

12/12.12.2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 71348/7.11.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, 

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’ 4908)» (Β’ 5488), 

-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 961/2021 «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’ 16), κατωτ. αριθ. 1038, από την έναρξη 

ισχύος  της ιδίας άνω απ. και δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου μόνου αυτής. Με την δε 

παρ. 7 ιδίου άνω άρθρου μόνου ορίστηκε ότι: «Οι περιορισμοί της παρούσας ισχύουν 

για τους μονίμους κατοίκους Ισραήλ που εισέρχονται στη Χώρα κατά το χρονικό 

διάστημα από 8.1.2021 και ώρα 00:01 έως και 21.1.2021 και ώρα 23:59». 

 

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

 

878. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71352 της 7/7.11.2020 «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 τις 9.11.2020 

έως και τις 30.11.2020» (Β’ 4910)  

Η παρούσα απ, 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 και δυνάμει της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου όγδοου 

αυτής. Με την δε παρ. 3 ιδίου άρθρου όγδοου ορίστηκε ότι: «Οι διατάξεις της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzj3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd7C3XPDEGu2MHBYROs2SAl1FVtb1e5bN2STcbScsJgh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL894hv0JSwFNHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbg9xdyThoq2_27o-HzcXx9xkl1jfEs188I60SeZ2OeF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKm4AQ-aZ7JIi9jGKAPKlaZZZBfKleYu7ui0UrNPku0q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdx2gYhoT-WyC-MWFFKwWKQp5Hckr4ZIrZpN5oW3Zi4m
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSgMGPm5EryPUJXDbW3TTN3NOdgyCiYasoIJ456HACbw
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παρούσας ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 

00.01 έως και την 14η Δεκεμβρίου 2020».  

 

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

 

879. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71354 της 7/8.11.2020 «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) 

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 -Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71606 της 9/9.11.2020 «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’ 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’ 4945), 

-από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Υγείας - Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72991 της 14/14.11.2020 «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’ 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’ 5045), 

-από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 74341 της 19/19.11.2020 «Tροποποίηση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.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 
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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)» (Β’ 5103), συμπληρώθηκε δε με 

την παρ. 2 ιδίου άνω άρθρου μόνου, 

-από την παρ. 1 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’ 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), συμπληρώθηκε δε με 

την παρ. 3 ιδίου άνω άρθρου μόνου, 

-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 και δυνάμει της περ. α΄ 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». 

 

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

 

880. (Ενσωματώθηκε στο νομοθέτημα αριθ. 402)  

 

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