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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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ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2 της 2/2.1.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1) .......... 388 

1030. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ.47/9 της 4/4.1.2021 «Επέκταση 

προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες 

είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την 

αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4) ......... 390 
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961. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 79405 της 9/9.12.2020 «Επιβολή του 

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών υπαίθριων 

αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα 

από 10.12.2020 έως και 16.12.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5450) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 

(Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

2. Τον ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 

της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171).  

3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).  

4. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α΄ 159).  

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α΄ 168).  

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).  

7. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/27.11.2020 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, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «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).  

10. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.78363/5.12.2020 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, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8frIxwBEaZ1PNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta07KCYGH0mKgSzRYLTdF2iNIFfLqutp6IVGDmI1ZV9o
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σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 

έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00» (Β’ 5350), όπως εκάστοτε ισχύει.  

11. Tις υπ’ αρ. 130063/7.12.2020 και 130183/8.12.2020 αναφορές της Διυπηρεσιακής 

Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), σχετικά με τη μη τήρηση των κανόνων του 

σημείου 23 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 σε συνδυασμό με την 1η παράβαση περί 

μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας για τη λειτουργία παράλληλων αγορών και 

του επιτρεπόμενου ποσοστού συμμετοχής από τους φορείς λειτουργίας του σημείου 9 του 

πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 6 των υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/27.11.2020 (Β’ 5255) 

και Δ1α/ΓΠ.οικ.78363/5.12.2020 (Β’ 5350) κοινών υπουργικών αποφάσεων, αντιστοίχως. 

Στην υπ’ αρ. 130063/7.12.2020 αναφορά της ΔΙ.Μ.Ε.Α. υπάγονται οι υπ’ αρ. 

1023/5.12.2020 και 1004/5.12.2020 Πράξεις Επιβολής Προστίμων και Αναστολής 

Λειτουργίας της ιδίας υπηρεσίας και στην υπ’ αρ. 130183/8.12.2020 αναφορά της 

ΔΙ.Μ.Ε.Α. υπάγεται η υπ’ αρ. 1006/7.12.2020 Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής 

Λειτουργίας της ιδίας υπηρεσίας.  

12. Την από 10.11.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

13. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.79404/9.12.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Tην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κάτωθι λαϊκών υπαίθριων αγορών της περ. 

9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) για το χρονικό διάστημα από 10.12.2020 έως 

και 16.12.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην 

από 10.11.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19 και ως εξής:  

- Λαϊκές υπαίθριες αγορές που πραγματοποιούνται την ημέρα Σάββατο κάθε εβδομάδας 

στον Δήμο Θεσσαλονίκης (λαϊκή αγορά Ξηροκρήνης και λαϊκή αγορά Μαρτίου - 

Βούλγαρη), με φορέα λειτουργίας αυτών την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για 

λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης 

υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των κανόνων του σημείου 23 του πίνακα της 

παρ. 1 του άρθρου 1 σε συνδυασμό με την 1η παράβαση περί μη τήρησης της 

προβλεπόμενης διαδικασίας για τη λειτουργία παράλληλων αγορών και του επιτρεπόμενου 

ποσοστού συμμετοχής από τους φορείς λειτουργίας του σημείου 9 του πίνακα της παρ. 1 

του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/27.11.2020 (Β’ 5255) κοινής 

υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 1023/5.12.2020 και 1004/5.12.2020 

Πράξεις Επιβολής Προστίμων και Αναστολής Λειτουργίας της Διυπηρεσιακής Μονάδας 

Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.).  

- Λαϊκή υπαίθρια αγορά που πραγματοποιείται την ημέρα Δευτέρα κάθε εβδομάδας στον 

Δήμο Θεσσαλονίκης (λαϊκή αγορά Κάτω Τούμπας - Άγιου Θεράποντα), με φορέα 

λειτουργίας αυτής την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για λόγους δημόσιας υγείας και 

προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη και της 
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διαπιστωμένης μη τήρησης των κανόνων του σημείου 23 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 

1 σε συνδυασμό με την 1η παράβαση περί μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας για 

τη λειτουργία παράλληλων αγορών και του επιτρεπόμενου ποσοστού συμμετοχής από 

τους φορείς λειτουργίας του σημείου 9 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό 

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.78363/5.12.2020 (Β’ 5350) κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 1006/7.12.2020 Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας 

της ΔΙ.Μ.Ε.Α. 

 

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

 

 962. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. 

ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/696968/69728/46185/7486/1809 της 

9/10.12.2020 «Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής 

της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης στα δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία» (Β’ 5462) 

 

Έχοντας υπόψη:  

Α.  

1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).  

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α΄133).  

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως 

διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.  

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 11).  

5. Την περ. ιβ΄ του άρθρου 20 και το άρθρο 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).  

6. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της 

αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας κ.α.» (Α΄ 148).  

7. Τον ν. 2725/1999 (Α΄ 121).  

Β.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Y8a1mBc4GbvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWx4GlM_4GDnlnYdCrQ0E8GrR7Krs46r_Gx09B32jeWc
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1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).  

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).  

4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).  

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

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (Β΄ 3099) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη.  

7. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη (Β΄ 

4805).  

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/502771/45169/ 31696/16-09-2020 εισήγηση 

της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα 

(πλήθος δικαιούχων) και ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ (12.000.000 

€).  

Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό εξόδων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπό τον Ειδικό Φορέα 

1021- 203, αποφασίζουμε:  

 

Καθορίζουμε τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού ενίσχυσης, τις κατηγορίες των 

δικαιούχων αθλητικών σωματείων, τη βάση, τον τρόπο, τις προϋποθέσεις, τον φορέα, την 

αρμόδια υπηρεσία, τη διαδικασία, τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής, τον χρόνο και τον 

τρόπο ελέγχου των κριτηρίων για τη χορήγησή του, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού 

ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορά στη διανομή του ποσού ενίσχυσης και την 

εφαρμογή των ρυθμίσεων των παρ. 4, 5, 6 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, ως 

ακολούθως:  
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Άρθρο 1 

Αντικείμενο -Σκοπός 

1) Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευση των διατάξεων των παρ. 4, 5 και 

6 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

καταβολή της εφάπαξ παροχής οικονομικής ενίσχυσης στα ειδικώς αναγνωρισμένα 

ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

αθλητικών σωματείων της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020.  

2) α. Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη 

στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν 

υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν 

συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς την φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, 

τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν 

υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού 

ή προνοιακού χαρακτήρα.  

β. Για την οικονομική ενίσχυση της παρούσας απόφασης δεν τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 

7 του άρθρου 51 του ν. 2725/1999.  

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Δικαιούχος:  

Το αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση αρμοδίου 

οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και έχει καταχωρηθεί στο 

ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.  

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» του άρθρου 142 του ν. 

4714/2020, που τηρείται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).  

Εγγραφή: Για τις ανάγκες της παρούσας, ως εγγραφή ορίζεται η είσοδος των αθλητικών 

σωματείων στην διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», που τηρείται στον ιστότοπο της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και η ολοκλήρωση της αίτησης εγγραφής τους 

σ’ αυτό, κατόπιν ελέγχου των οριζομένων στο άρθρο 4 της παρούσας κριτηρίων ένταξης.  

Ποσό ενίσχυσης: Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων που 

προβλέπονται στα άρθρα της παρούσας.  

Κριτήρια ένταξης: Τα στοιχεία, τα οποία έχουν καταχωρηθεί από τα ερασιτεχνικά 

αθλητικά σωματεία στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με ειδική 

αναγνώριση και λαμβάνονται υπόψιν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας για την 

καταβολή του ποσού της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.  

Αριθμός Αθλημάτων: Ο αριθμός των αθλημάτων που καλλιεργεί το ερασιτεχνικό 

αθλητικό σωματείο έχοντας λάβει για κάθε ένα από αυτά ειδική αθλητική αναγνώριση από 

τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.  
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Άρθρο 3 

Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης - αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1) Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι τα 

ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που φέρουν ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση 

αρμοδίου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α), έχουν ολοκληρώσει την 

αίτηση για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωματείων και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 της παρούσας, χωρίς να χρειάζεται να 

προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.  

2) Οι δικαιούχοι κατά την προηγούμενη παράγραφο της οικονομικής ενίσχυσης-

αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλουν να έχουν συμπληρώσει στο ανωτέρω Ηλεκτρονικό 

Μητρώο τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο θα 

καταβληθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Ο αιτών 

φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού 

(ΙΒΑΝ, Τράπεζα), ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και του οποίου το αθλητικό 

σωματείο είναι υποχρεωτικά αποκλειστικός δικαιούχος.  

3) Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχο σωματείο προκύπτει ως εξής:  

α. Ως ποσό βάσης για την οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού των 

σωματείων που καλλιεργούν ένα (1) άθλημα, ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €).  

β. Για τα σωματεία που καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα, το ανωτέρω ποσό 

βάσης προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ (1.000,0 €) ανά κάθε επιπλέον καλλιεργούμενο 

άθλημα.  

 

Άρθρο 4 

Προϋποθέσεις της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 

Ο δικαιούχος (δικαιούχο σωματείο) λαμβάνει το ποσό της ενίσχυσης εφόσον πληρούνται 

σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:  

α) Κατέχει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999.  

β) Καλλιεργεί ένα ή περισσότερα αθλήματα, για τα οποία έχει λάβει την ειδική αθλητική 

αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 και  

γ) έχει δηλώσει τον αριθμό των αθλημάτων, που καλλιεργεί.  

 

Άρθρο 5 

Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης 

1) Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας η Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του 

τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, όπως έχει δηλωθεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
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άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συντάσσει και 

εξάγει σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα 

εξής στοιχεία: Τον τετραψήφιο κωδικό ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού για το δικαιούχο σωματείο, την επωνυμία του σωματείου, τον 

Α.Φ.Μ. και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του δικαιούχου 

σωματείου, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, τον συνολικό αριθμό 

αθλημάτων που καλλιεργεί με βάση την ειδική αθλητική αναγνώριση και το συνολικό 

ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.  

2) Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την 

εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται. 

Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) συγκεντρωτική κατάσταση 

δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τον αριθμό των 

δικαιούχων και το συνολικό ποσό οικονομικής ενίσχυσης - αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 

ολογράφως και αριθμητικώς ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις 

εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.  

3) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίνεται η μεταφορά της 

πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του ΥΠ.ΠΟ.Α.  

4) Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της Γ.Δ.Ο.Υ. του 

ΥΠ.ΠΟ.Α. στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την 

Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό 

Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και πίστωση του ενδιάμεσου 

λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR 22 0100 0230 0000 0242 1220 698 

και ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ», που τηρείται στην 

Τράπεζα της Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο και β) με το ποσό που αφορά 

το ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους, 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 (π.χ. ΔΙΑΣ Α.Ε.). Οι πληρωμές που θα 

εκτελούνται έως και την 31-12-2020 διενεργούνται χωρίς επιβάρυνση για την Τράπεζα της 

Ελλάδος και το Ελληνικό Δημόσιο από τη ΔΙΑΣ Α.Ε.  

Ύστερα από 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 Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τομέας Αθλητισμού) του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.  

5) Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: 

GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 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 Πολιτισμού και 
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Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκειμένου να ενημερωθούν οι 

δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.  

6) Για την πληρωμή του ποσού της ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 

επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

7) α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών.  

β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα 

ακόλουθα:  

i) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση του 

συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  

ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.  

iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και  

iv) Αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του 

λογαριασμού Νο 200.  

8) Η Διεύθυνση Λογαριασμού και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά 

ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική 

τους υπαιτιότητα.  

 

Άρθρο 6 

Λοιπές διατάξεις 

1) Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις 

επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης. Τα 

δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις 

ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων χορήγησης του ποσού της έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης.  

2) Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων που αφορούν το δικαιούχο 

σωματείο, αυτό θα πρέπει μέχρι 31-12-2020 να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του.  

3) Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα που θα προκύψουν από την εφαρμογή της διαδικασίας των 

προηγούμενων άρθρων της παρούσας, θα μεταφερθούν σε ειδικό κωδικό του 

προϋπολογισμού της Γ.Γ.Α. του έτους 2021 και θα διατεθούν το έτος 2021 για τον ίδιο 

σκοπό (έκτακτη οικονομική ενίσχυση ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων) και με τη 

διαδικασία της παρούσας, σε όσα δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία είτε δεν 

ολοκλήρωσαν την επικαιροποίηση των στοιχείων τους έως 31-12-2020 είτε προέκυψαν 

ελλείψεις, ανακρίβειες ή αναντιστοιχίες στα δηλωθέντα στοιχεία, οι οποίες δεν επέτρεψαν 

την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εντός του 2020.  
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Άρθρο 7 

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 Οικονομικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από 

αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.  

3) Είναι δυνατή η για οποιονδήποτε λόγο οικειοθελής επιστροφή από τον λαβόντα του 

πιστωθέντος στον τραπεζικό του λογαριασμό ποσού έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης - 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρούσας, με την κατάθεσή του στον λογαριασμό του 

Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος [No 200211 (GR71 0100 

0230 0000 0000 0200 211)]. Ως αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται «επιστροφή 

έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων».  

 

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος 

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

 

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

 

 

963. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4760 της 11/11.12.2020 «Ρυθμίσεις σωφρονιστικής 

νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα 

Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 247)  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Άρθρο 1  Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών - Ιατρική φροντίδα κρατουμένων - Άδειες 

κρατουμένων - Τροποποίηση διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα 

Άρθρο 2  Αποστολή Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων 

Κράτησης - Ορισμός Προϊσταμένου του Σώματος 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8eXsj_nay5EF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTzILTH2x8JrH3HbA-CdCMZ-6-MhvWkByoYwUAcjmTaF
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Άρθρο 3  Μεταγωγή σε αγροτικές φυλακές 

Άρθρο 4  Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης και 

Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου 

Άρθρο 5  Μεταφορά Συμβουλίου Σωφρονιστικών Υποθέσεων στο Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη 

Άρθρο 6  Σύσταση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Άρθρο 7  Σύσταση Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Άρθρο 8  Αύξηση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στη Γενική Γραμματεία 

Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

Άρθρο 9  Περιφερειακή ανάπτυξη και ζητήματα προσωπικού δικτύου 

«ΕΠΑΝΟΔΟΣ» - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 300/2003 (Α΄ 256) 

Άρθρο 10  Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρονικής επιτήρησης 

Άρθρο 11  Ρυθμίσεις θεμάτων επιλογής προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των 

κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των 

Καταστημάτων Κράτησης 

Άρθρο 12  Ανανέωση συμβάσεων πρόσληψης με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. των 

υπαλλήλων ΔΕ Φύλαξης στα Καταστήματα Κράτησης 

Άρθρο 13  Εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων 

Άρθρο 14  Μετατάξεις υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) 

Άρθρο 15  Μετονομασία του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) 

Άρθρο 16  Συγκρότηση Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας 

(ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) 

Άρθρο 17  Σκοπός ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 

Άρθρο 18  Πόροι ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 

Άρθρο 19  Χρόνος ασφάλισης 

Άρθρο 20  Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 

Άρθρο 21  Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Π.Α.Σ.Α. 

Άρθρο 22  Διάρθρωση του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 

Άρθρο 23  Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 

Άρθρο 24  Θέματα στελέχωσης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 

Άρθρο 25  Τελικές διατάξεις 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

Άρθρο 26  Εξαιρέσεις από την κατάργηση προσωποπαγών θέσεων 

Άρθρο 27  Λέσχες - Πρατήρια 

Άρθρο 28  Θέματα αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη 

Άρθρο 29  Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 

Άρθρο 30  Εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων ή στη Σχολή Πυροσβεστών 

Άρθρο 31  Παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή 

ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία 

Άρθρο 32  Θέματα αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 

Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

Άρθρο 33  Ρυθμίσεις θεμάτων διαχείρισης και δαπανών της Υπηρεσίας Εσωτερικών 

Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας 

Άρθρο 34  Ρυθμίσεις σταδιοδρομίας 

Άρθρο 35  Διάθεση κατασχεμένων μέσων 

Άρθρο 36  Ρυθμίσεις θεμάτων φοίτησης στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής 

Αστυνομίας 

Άρθρο 37  Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων 

Άρθρο 38  Επιβολή διοικητικού προστίμου σε ιδιοκτήτη ζώου που προκάλεσε 

αγροτικές φθορές 

Άρθρο 39  Θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

Άρθρο 40  Σύσταση Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας 

Άρθρο 41  Παροχή οπλισμού, πυρομαχικών και λοιπού εξοπλισμού στους 

αξιωματούχους της κατηγορίας 1 του μόνιμου προσωπικού της Ευρωπαϊκής 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) 

Άρθρο 42  Ρυθμίσεις συμβάσεων προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας αρμοδιότητας 

Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής 

Άρθρο 43  Κατάργηση προστατευτικής φύλαξης ασυνόδευτων ανηλίκων 

Άρθρο 44  Αρμοδιότητα Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση του άρθρου 

60 του ν. 4636/2019 
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ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 45  Καταργούμενες διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ 

Άρθρο 46  Έναρξη ισχύος 

 

... 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

 

Άρθρο 35 

Διάθεση κατασχεμένων μέσων 

(Αντικαθίσταται το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167) 

 

... 

Άρθρο 39 

Θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

1. Οι περ. α΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133) αντικαθίστανται 

ως εξής:  

«α) έξι (6) θέσεις για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος της Γενικής 

Διεύθυνσης Συντονισμού, εκ των οποίων οι τρεις (3) θέσεις αφορούν στην Κατηγορία 

ΠΕ/ΤΕ Μηχανικών, ζ) επτά (7) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού εκ των οποίων: 

μία (1) θέση Ψυχολόγου, μία (1) θέση Αναλυτή Δεδομένων και πέντε (5) θέσεις ειδικών 

που άπτονται της Διαχείρισης Κρίσεων».  

2. Ως καταληκτική ημερομηνία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 37 του 

ν. 4704/2020, ορίζεται η 30η Ιουνίου 2021.  

3. (Αντικαθίσταται η  περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
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4. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στη 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου δέκατου 

της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) και παρατάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου εικοστού 

εβδόμου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), παρατείνεται έως τις 15.12.2020.  

 

Άρθρο 40 

Σύσταση Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας 

1. Συστήνεται Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας με έδρα την Αθήνα, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας, στελεχώνεται από προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας και έχει ως αποστολή της τη διαπίστωση τήρησης μέτρων αρμοδιότητας που 

έχει ή της ανατίθεται και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.  

2. Θέματα οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της Μονάδας Επιθεώρησης και 

Ελέγχου, τα ειδικότερα καθήκοντα των οργάνων της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, 

καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.  

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) προστίθεται περ. ε΄ ως εξής:  

«ε. Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας».  

4. (Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38)  

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄  

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ 

 

... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ 

 

Άρθρο 46 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά. 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
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964. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Aριθμ. 49091/Δ1.14744 της 4//11.12.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 

εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” (Β΄3520) απόφασης του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 5474)  

Για τις λοιπές τροποποιήσεις της ίδιας άνω υ.α. 40331/Δ1.13521/2019, βλ. σχόλια 

υπό την υ.α. 12338/Δ1.4372 της 12/13.3.2020 «Τροποποίηση της 

40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων 

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (B΄ 854), ανωτ. αριθ. 31. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 2 του άρθρου 54 και την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση 

οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του 

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και 

συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 73).  

2. Την παρ. 13 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) «Αναμόρφωση θεσμικού 

πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών 

ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή 

Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις».  

3. Την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 

Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (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.»  

4. Την παρ. 5 του άρθρου δεκάτου ενάτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 75) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 

(Α’ 86).  

5. Το άρθρο δωδέκατο της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90) 

«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).  

6. Το άρθρο δέκατο παρ. 1, 2, 4, το άρθρο ενδέκατο υποπαρ. 2Α, 2Γ και το δεύτερο 

εδάφιο της υποπαρ. 2Ε, καθώς και το άρθρο δεύτερο της από 20.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BM_rZF6fjlV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYuDdm5BnooarOy7qH1gmfVZxAB8cez6NGSy3Gg6KoOp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r_Miiu1VklN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQVBJJEARxgron220hMkl3GJt-s1oULQu_SRXrKNcH-f
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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).  

7. Το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β’, παρ. 2, παρ. 3 περ. α και περ. στ’ της από 11.03.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

8. Το άρθρο δέκατο τρίτο παρ. 1, 2, 4 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’  64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 

(Α’ 76).  

9. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α’ 212).  

10. Την υπό στοιχεία οικ.23103/478 κοινή απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου 

εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ 2274).  

11. Την υπ’ αρ 21036/1737/2-6-2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός επιδόματος εορτών 

Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα 

που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του.» 

(Β’ 2141).  

12. Την υπ’  αρ. πρωτ. 14556/448/7-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση της 

ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση 

και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του 

χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του» (Α’ 55)» (Β’ 1208), όπως ισχύει.  

13. Την υπό στοιχεία οικ. 17787/520/8-5-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση 

της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού 

για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του 

άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55)» (Β’ 1778).  

14. Την υπ’  αρ. πρωτ. 20788/610/29-5-2020 κοινή υπουργική απόφαση «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 διάδοσης του» 

(Α’ 55)» (Β’ 2083).  

15. Την υπό στοιχεία Α. 1053/2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 

των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 55) με την 

οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
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εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β’ 

949), όπως ισχύει.  

16. Την υπό στοιχεία Α. 1054/2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 

των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 55) με την 

οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β’ 

950).  

17. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 «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 915/2020).  

18. Την υπ’ αρ. 12998/232/23-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης 

επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη 

(ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει 

ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 

2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1078).  

19. Το άρθρο 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - 

Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - 

Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 130).  

20. Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής 

κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 79), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το 

άρθρο 214 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).  

21. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 27 του π.δ. 246/2006 «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού 

των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001»(Α’ 261).  

22. Την παρ. 2 του άρθρου 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 5).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(Α’ 121).  

25. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων»(Α’ 123).  

26. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

27. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων {και ιδίως άρθρα 5 

και 7 του α.ν. 547/1937 (Α’  98), άρθρο 3 του β.δ. 28-1/4-2-1938 (Α’  35), άρθρο 3 του 

β.δ. 14-8/8-9-1950 (Α’ 202), άρθρο 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (Α’ 95), άρθρο 18 του π.δ. 
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8-4/1932 (Α’ 114), άρθρο 12 του ν.δ. 1037/1971 (Α’ 235), και τις υπ’ αρ. υπουργικές 

αποφάσεις 6958/13-2-1960 (Β’ 96), 63323/29-9-1961, (Β’ 350), 39431/6-6-1961 (Β’ 234) 

και 65982/13-1-1966 (Β’ 600)}.  

28. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (Α’ 179) και ιδίως τα άρθρα 8 

και 26 παρ. 9 περ. στ’ υποπερ. αα’ και ββ’, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 1 και παρ. 2 

του ν. 4255/2014 (Α’ 89).  

29. Την παρ 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της 

αγοράς εργασίας» (Α’ 299).  

30. Την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 

των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων» (Α’ 98).  

31. Το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις» (Α’  101).  

32. Την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων 

Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου 

Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 83), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική και 

επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 206).  

33. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 

νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137) και τον Κανονισμό ΕΕ 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των 

Δεδομένων) (EE L 119/4.5.2016, σελ. 1-88).  

34. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).  

35. Την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των 

δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια 

χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 268).  

36. Την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της 

οργάνωσης και της λειτουργίας του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (Α’ 91), σε συνδυασμό με 

το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).  

37. Την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση 

της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).  

38. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 

(Α’ 138).  

39. Τα άρθρα 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών 

Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).  
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40. Το άρθρο 31, την παρ. 1 του άρθρου 32 και την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 

4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 

των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).  

41. Τις υποπαραγράφους ΙΑ.11 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  - 

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222).  

42. Την υποπαράγραφο ΙΔ.1 και την υποπαράγραφο ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 

4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και 

ν. 4127/2013» (Α’ 107).  

43. Την παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 

στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88).  

44. Το άρθρο 13 του π.δ. της 27.6/4.7.32 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των 

περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» (Α’ 212) σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 1-7 του 

ν.δ. 1037/1971 (Α’ 235).  

45. Την υπό στοιχεία οικ. 51524/1262/7-11-2019 (Β’ 4173) απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

46. Την υπ’ αρ. 51266/2955/1.12.1975 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης «Περί 

καθορισμού των ωρών εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων 

(ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β’ 1458), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αρ. 

989/1.9.1980 (Β’ 905) και υπ’ αρ. 128/21.1.1986 (Β’ 73) αποφάσεις του Υπουργού 

Εργασίας.  

47. Την υπό στοιχεία Ε5/1303/3-3-1986 απόφαση των Υφυπουργών Υγείας Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ασφάλιση 

σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» (Β’ 168).  

48. Την υπό στοιχεία Ε5/1797/20-3-1986 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών 

απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β’ 183).  

49. Την υπό στοιχεία Ε5/4825/16-6-1986 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και 

απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β’ 453).  

50. Την υπ’ αρ. 2025805/2917/0022/22-4-1993 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 

Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, 

Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, 

Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Μεταφορών 

και Επικοινωνιών «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και 

αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του 
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Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου 

Δημοσίου Τομέα» (Β’ 307).  

51. Την υπ’ αρ. 16802/667/27-8-2010 απόφαση των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου 

Μάθησης, Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και 

Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών 

σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης» (Β’ 1345).  

52. Την υπό στοιχεία 139931/Κ1/8-9-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 

Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας 

«Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ» (Β’ 1953).  

53. Την υπ’ αρ. 26385/16-2-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», (Β’ 491), όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 60615/Δ4/7-4-2017 (Β’ 1441) και Φ4/117002/Δ4/ 11-

7-2018 (Β’ 2784) όμοιες.  

54. Την υπό στοιχεία Κ1/118932/13-7-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της 

Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Β’ 2440), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Κ1/85151/2019 όμοιά της (Β’ 2117).  

55. Την υπό στοιχεία Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση 

«Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων» (Β’ 4191), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ7/35243/Δ4/6-

3-2019 όμοιά της (Β’ 866).  

56. Την υπ’ αρ. 17008/307/12-4-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής 

Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του 

ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους 

ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και 

λοιποί όροι υλοποίησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β’ 1340).  

57. Το άρθρο 5 του ν. 3846/2010(Α’ 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και 

άλλες διατάξεις».  

58. Το άρθρο 4 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2006 και 

2007, με την οποία η χώρα μας ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Συμφωνία - Πλαίσιο για την 

τηλεργασία (Προσάρτημα Β).  

59. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 

που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).  
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60. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργική απόφαση 

«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ)» (Β’  3520), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 44568/ Δ1.14795/7-10-

2019 (Β’ 3751), 54286/Δ1.17642/21-11- 2019 (Β’ 4293), 12338/Δ1.4372/12-3-2020 

(Β’ 854), 13031/ Δ1.4551/23-3-2020 (Β’ 994), 13272/Δ1.4607/30-3-2020 (Β’ 1131), 

13564/Δ1.4770/30-3-2020 (Β’ 1161), 14638/ Δ1. 4991/9-4-2020 (Β’ 1424), 

17239/Δ1.5936/4-5-2020 (Β’  1695/4-5-2020) Υ.Α., 22043/Δ1.7451/11-6-2020 (Β’ 2278), 

22804/Δ1.7772/12-6-2020(Β’ 2273), 27759/ Δ1.9161/8-7-2020 (Β’ 2780), 

39551/Δ1.11831/30-9-2020 (Β’ 4261) και ισχύει.  

61. Τη θέσπιση μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των 

οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων 

αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.  

62. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

63. Την υποχρέωση λήψης των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη 

διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε όλες τις 

επεξεργασίες που θεσπίζονται.  

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

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο πρώτο 

Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 

εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, ως εξής:  

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 «Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων [ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΕΦΚΑ (πρώην 

ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)] εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» της υπ’ αρ. πρωτ. 

40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:  

«1.1 Κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο «Μητρώο 

Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος 

απασχολεί εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται 

να υποβάλλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 της παρούσας, στο 

πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων [ΣΕΠΕΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ] (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) στοιχεία των αναφερόμενων στο άρθρο 

2 εντύπων (Ε3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, Ε11, Ε12- e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, Ε12 - e-

ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, Ε13), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση 

διαδικασία».  

2. Το άρθρο 2 της υπ’  αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β’ 3520) απόφασης 

αντικαθίσταται ως εξής:  
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«Άρθρο 2 

Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν εργαζομένους 

2.1 Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 

Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).  

2.2 Ε4: Πίνακας προσωπικού (Ετήσιος/Αρχικός/Ετήσιος 

Συμπληρωματικός/Συμπληρωματικός Ωραρίου/ Τροποποιητικός Αποδοχών).  

2.3 Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.  

2.4 Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση).  

2.5 Ε7 Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.  

2.6 Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.  

2.7 Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/ και εκ περιτροπής εργασίας.  

2.8 Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοια Διαιτητική Απόφαση.  

2.9 Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας.  

2.10 Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης 

οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου  

2.11 Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: Απογραφική Αναγγελία του 

Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.  

2.12 Ε13:Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της 

εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57), για τη μεταφορά ή διανομή 

προϊόντων και αντικειμένων.  

2.13 Τα ανωτέρω έντυπα επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της 

ομάδας κεντρικής διαχείρισης του άρθρου 9 της παρούσας, ο Γενικός Γραμματέας 

Εργασίας ή/και ο Διοικητής του ΟΑΕΔ μπορούν να εγκρίνουν, κατά περίπτωση, την άμεση 

προσαρμογή της ηλεκτρονικής φόρμας των εντύπων στις λειτουργικές απαιτήσεις των 

χρηστών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ».  

3. Στο άρθρο 5 «Προθεσμίες» της υπ’ αρ. πρωτ. 40331/ Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) 

απόφασης προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής:  

«5.24 Ι. Ο υπόχρεος εργοδότης υποβάλλει για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά 

την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) που θα 

χρησιμοποιείται από εργαζόμενό του, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, για τη 

μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, το έντυπο Ε13, έως και την ημερομηνία 

χρήσης του/της για πρώτη φορά και σε κάθε περίπτωση πριν από τη χρήση αυτή.  

ΙΙ. Ο υπόχρεος εργοδότης υποβάλλει αντίστοιχα στο έντυπο Ε13, για κάθε μοτοποδήλατο 

ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 

2696/1999, Α’ 57) που έχει καταχωριστεί στο έντυπο αυτό, τη λήξη της χρήσης αυτής από 

εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, για τη μεταφορά ή διανομή 
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προϊόντων και αντικειμένων, εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που θα διακοπεί 

η χρήση αυτή».  

4. Στο Άρθρο 6 «Εκπρόθεσμη υποβολή» της υπ’ αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 

(Β’ 3520) απόφασης αντικαθίσταται η παράγραφος 1 ως εξής:  

«6.1 Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή 

δεν είναι δυνατή (με την εξαίρεση του εντύπου Ε13), αλλά ακολουθείται η διαδικασία της 

κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, με 

ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί 

εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων του άρθρου 2 της παρούσας».  

5. Στο Άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις» προστίθεται παράγραφος 18 ως 

εξής:  

«14.18 Ι. Το έντυπο Ε13 υποβάλλεται από τους υπόχρεους εργοδότες έως και 20-12-

2020, για μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57), που:  

i) χρησιμοποιείται ήδη ή  

ii) θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, έως και την 20η-12-2020.  

για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων από εργαζόμενό του.  

ΙΙ. Η προθεσμία που προβλέπεται στην περίπτωση Ι της παραγράφου 24 του άρθρου 5 

δεν ισχύει για τη μεταβατική περίοδο.  

ΙΙΙ. Η προθεσμία που προβλέπεται στην περίπτωση Ι της παραγράφου 24 του άρθρου 5 

ισχύει από 21- 12-2020».  

 

Άρθρο δεύτερο 

Το παράρτημα της υπ’ αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β’ 3520) απόφασης του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, συμπληρώνεται ως εξής:  

Προστίθεται Έντυπο Ε13 «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την 

εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας, κατά την έννοια του άρθρου 

2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57), για τη μεταφορά ή διανομή 

προϊόντων και αντικειμένων», ως εξής:  

 

(Ακολουθεί Έντυπο) 

 

Άρθρο τρίτο 

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 40331/ Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 
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Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την έκδοσή της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε 

επιμέρους διατάξεις της. 

 

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

 

965. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 

ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 29057/Α321 της 7/11.12.2020 «Ορισμός προθεσμίας υποβολής 

αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση 

των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019 σε 

περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας 

Κρήτης» (Β’ 5478)  
 

Έχοντας υπόψη:  

Σύμφωνα με τις διατάξεις:  

1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 

28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 

αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και 

ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» (Α΄ 24), 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. Toυ ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις» (Α΄ 131).  

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. 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.  

7. 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» 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BM_rZF6fjlXuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXp5zERJJ1k1VnNA2sCUNQjhVI8BrKMMJGWyY1axZ09M
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(Α΄ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται επιπλέον δαπάνη αυτής που έχει εκτιμηθεί στην υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ 

8832 /Α325/5.11.2019 (Β΄ 4383, διόρθωση σφάλματος Β΄ 4747) κοινή υπουργική 

απόφαση.  

8. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 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)».  

9. 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).  

10. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 

απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 

Υφυπουργών» (Β΄2901).  

11. 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).  

12. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 

187, 26.6.2014, p. 1-78) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών 

με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (και 

ιδίως το άρθρο 50).  

13. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 

193, 1.7.2014, p. 1-75) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς 

της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική 

αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 30).  

14. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 

(L 369, 24.12.2014, p.37- 63) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (και ιδίως το άρθρο 44).  

15. Της υπ’ αρ. οικ. 16973 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα 

«Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ν. Χανίων 

(ΤΑΕΦΚ Ν. ΧΑΝΙΩΝ)» (Β΄ 730/2019).  

16. Της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8832/Α325/ 5.11.2019 κοινής υπουργικής 

απόφασης με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την 

αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019 σε 

περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης» 

(Β΄ 4383, διόρθωση σφάλματος Β΄ 4747).  
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17. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.12811/A321/ 20.12.2019 απόφασης του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Προθεσμίες και διαδικασία 

χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και 

επισκευή κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες α) της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018 

σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας και Κορινθίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και β) του Φεβρουαρίου 2019 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης» (Β΄ 4873).  

Και επειδή  

• με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8832/Α325/ 5.11.2019 (Β΄ 4383 διόρθωση 

σφάλματος Β΄ 4747) κοινή υπουργική απόφαση οριοθέτησης περιοχών και χορήγησης 

στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες 

του Φεβρουαρίου 2019 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου και Χανίων 

της Περιφέρειας Κρήτης, ορίστηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για έκδοση Άδειας 

Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) και για έκδοση Βεβαίωσης 

Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, η οποία λήγει στις 

29 Νοεμβρίου 2020,  

• σύμφωνα με την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση (κεφ. 2 παρ. 2.2) δίνεται 

εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να παρατείνει την προθεσμία 

υποβολής των ως άνω αιτήσεων ως δύο (2) έτη,  

• τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κορωνοϊού, 

δημιούργησαν δυσκολίες στους πληγέντες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη 

σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποκατάσταση των 

κτηρίων τους,  

• ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπολείπεται του πλήθους των βλαβέντων 

κτηρίων.  

 

Ορίζουμε ως καταληκτική ημερομηνία την 29η Νοεμβρίου 2021 για υποβολή αίτησης 

για έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) ή για έκδοση 

Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή από τους 

ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019 σε περιοχές των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.  

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. 

 

----------.---------- 
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966. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

Φ36/168674/Δ1 της 11/11.12.2020 «Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄ τριμήνου στα 

Δημοτικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 5485)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Tου ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),  

β. της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 204 του ν. 4610/ 2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων 

και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία 

του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70),  

γ. του άρθρου 14 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και 

Δημοτικών σχολείων» (Α΄ 109),  

δ. του άρθρου 1 του π.δ. 121/1995 «Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των 

μαθητών του Δημοτικού Σχολείου» (Α΄ 75),  

ε. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 119),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).  

2. Την υπό στοιχεία Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 (Β΄ 4358) απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

3. Την υπό στοιχεία Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/27/5/2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. διδακτικού έτους 2019-2020» (Β΄ 2031).  

4. 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).  

5. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 

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

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 01-05-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «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 το ν. 4690/2020 (Α΄ 

104).  

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις δαπάνες 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL894hv0JSwFNEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbJ5eUMRhXmtk53dhqyynps_fTmDQpZ_-Of9ImH0pu5k
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που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/623/168524/Β1/11-12-

2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55339/2020 κοινή υπουργική απόφαση «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), 

όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π./οικ.69863/2020 κοινή υπουργική 

απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4829) (με ισχύ από τις 3 Νοεμβρίου 2020 και 

ώρα 6:00 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020), αποφασίζουμε:  

 

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, με απόφασή τους, προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες, 

ώστε να παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου Α΄ τριμήνου στους γονείς/κηδεμόνες μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι εκπαιδευτικοί της Α΄ και Β΄ τάξης ενημερώνουν μέσω 

τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης τους γονείς/κηδεμόνες των 

μαθητών/τριών για την πρόοδό τους.  

Με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία παραδίδονται 

οι έλεγχοι προόδου εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες.  

 

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

 

967. (βλ. την επικαιροποιημένη έκδοση του ν. 4692/2020, ανωτ. αριθ. 394) 
 

 ----------.---------- 
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968. 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/ΓΠ.οικ. 80189 της 12/12.12.2020 «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 

6:00» (Β΄ 5486) 
Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 

80588/2020 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020 κοινής 

υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την 

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509), κατωτ. αριθ. 973, 

από την έναρξη ισχύος της ιδίας άνω απ. και δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 14 αυτής. 

 

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

 

969. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80191 της 

12/12.12.2020 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, 

αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη 

Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5487)  
Η παρούσα απ., που είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί 

-με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 

Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - 

Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81697/17-17.12.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 80191/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL894hv0JSwFNEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZJKE9BQQCgWXbBnSvfFFiaAKBux03pou__-qiXY4Un
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8E1ZFa3xtYTxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZuqZM5m8VBU1_IwTugWWQaWjyHXL1LhNeOAnJOUajvn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL894hv0JSwFNH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSPIMLN0TRceyWuJjDjXBbmWPPneasffAH4SGfiPaAi8
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που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού 

COVID-19” (Β’ 5487)» (Β’ 5578), 

-με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 82295/20-20.12.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.80191/ 12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Επιβολή των μέτρων 

του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

της χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην 

των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19” (Β’ 5487)» (Β’ 5591), 

-με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργού Υγείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 82636/22-

24.12.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80191/2020 κοινής 

υπουργικής απόφασης “Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των 

χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης 

εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου 

και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 5487)» (Β’ 5714),  

-με το άρθρο μόνο της απ.  Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Εσωτερικών 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 84476 της 31/31.12.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 80191/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Επιβολή των μέτρων 

του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην 

των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19” (Β’ 5487)» (Β’ 5864), 

-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της, από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 959/2021 «Επιβολή των 

μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων 

συνδέσεων της xώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη xώρα των υπηκόων τρίτων 

κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και 

του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού 

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19» (Β’ 14), κατωτ. αριθ. 1034, από την έναρξη ισχύος της άνω 

απ. και δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου όγδοου αυτής. Με την δε παρ. 3 ιδίου άνω 

άρθρου όγδοου ορίστηκε ότι: «Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για το χρονικό 

διάστημα από τις 8 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 00.01 έως και τις 21 Ιανουαρίου 2021.» 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qq0Cf1NS3GLuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd_Pa_Tx2CCbfpJh3Ppz5SWMjnMlyzFms-Y80ClDq_tN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8skCgDy0jo1YtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTTcz1wcnHG-xKfY0FBb_aZdN4mPQnbmOz6Sw5BzNC99
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-sylZ9CJk4x_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVjwgWg0QycSmbf5NryHt60_rt7N_5DmeNLokf9rsmqN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8o2wn0XoQrrZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZpKVnc2m09BtMRE4tgWcAl9z8E75nANMWpYU-cIxX_H
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XHaH_MviECXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL2oeMBvuCb-Lzz-5rYhZSZ2Gpv__ig2Oa1uaX_y3uka
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970. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4761 της 12/13.12.2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου 

Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό 

Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής 

κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το 

μουσείο “Φοίβος Ανωγειανάκης” και άλλες διατάξεις» (Α’ 248) 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ο.Δ.Α.Π.) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Άρθρο 1  Επωνυμία - Μορφή - Έδρα Ο.Δ.Α.Π. 

Άρθρο 2  Σκοποί του Ο.Δ.Α.Π. 

Άρθρο 3  Παραγωγή και διάθεση ακριβών αντιγράφων 

Άρθρο 4  Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Ο.Δ.Α.Π. 

Άρθρο 5  Ειδικά μέσα εκπλήρωσης σκοπών του Ο.Δ.Α.Π. 

Άρθρο 6  Όργανα διοίκησης του Ο.Δ.Α.Π. 

Άρθρο 7  Σύσταση και συγκρότηση Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. 

Άρθρο 8  Συνεδριάσεις Δ.Σ. 

Άρθρο 9  Αποζημίωση μελών Δ.Σ. 

Άρθρο 10  Αρμοδιότητες Δ.Σ. 

Άρθρο 11  Αρμοδιότητες Πρόεδρου Δ.Σ. 

Άρθρο 12  Σύσταση και στόχοι Γενικής Διεύθυνσης 

Άρθρο 13  Ορισμός, αρμοδιότητες και αμοιβή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 

Άρθρο 14  Πόροι 

Άρθρο 15  Διαδικασία καθορισμού εσόδων 

Άρθρο 16  Δαπάνες 

Άρθρο 17  Απόδοση ποσοστού των ετήσιων διαθεσίμων στο Υπουργείο Πολιτισμού 

και Αθλητισμού 

Άρθρο 18  Υποχρεώσεις - Απαλλαγές - Ατέλειες - Προνόμια 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Wtv5OKWZcpF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuf85n_58zEc4P1zdycjtDfpG2MZTHuxh0xoFK2pRgyKE
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Άρθρο 19  Διάρθρωση υπηρεσιών 

Άρθρο 20  Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων και 

Προβολής 

Άρθρο 21  Διάρθρωση Διεύθυνσης Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων και 

Προβολής 

Άρθρο 22  Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρμογών 

Άρθρο 23  Διάρθρωση Διεύθυνσης Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρμογών 

Άρθρο 24  Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων 

Άρθρο 25  Διάρθρωση Διεύθυνσης Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων 

Άρθρο 26  Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων και 

Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας 

Άρθρο 27  Διάρθρωση Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης 

Ακίνητης Περιουσίας 

Άρθρο 28  Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 

Άρθρο 29  Διάρθρωση Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 

Άρθρο 30  Σύσταση και αρμοδιότητες αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης και 

Ανάπτυξης Πόρων 

Άρθρο 31  Σύσταση και αρμοδιότητες αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Ο.Δ.Α.Π. 

Άρθρο 32  Σύσταση και αρμοδιότητες αυτοτελούς Τμήματος Επιθεωρήσεων και 

Εσωτερικών Ελέγχων 

Άρθρο 33  Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) 

Άρθρο 34  Τμήμα Νομικής Υποστήριξης 

Άρθρο 35  Περιφερειακές Υπηρεσίες Ο.Δ.Α.Π. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Δ.Α.Π. 

Άρθρο 36  Οργανικές θέσεις 

Άρθρο 37  Κατανομή οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία κλάδο 

και ειδικότητα 

Άρθρο 38  Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα 

Άρθρο 39  Δικηγόροι με έμμισθη εντολή 

Άρθρο 40  Προσόντα διορισμού 
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Άρθρο 41  Κλάδοι και ειδικότητες Προϊσταμένων 

Άρθρο 42  Αρμοδιότητες και καθήκοντα Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Προϊσταμένων 

Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 43  Μεταβατικές διατάξεις 

Άρθρο 44  Καταργούμενες διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 45  Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Άρθρο 46  Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Μουσείου Ζυγομαλά και του 

Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού 

Άρθρο 47  Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Περιφερειών και πολιτιστικών φορέων 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ “ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ” 

Άρθρο 48  Μακρόχρονη εξαγωγή αντικειμένων συλλογών μουσείων - Τροποποίηση 

του άρθρου 45 του ν. 3028/2002 

Άρθρο 49  Ιδιωτική μουσειακή συλλογή του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης - 

Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 3028/2002 

Άρθρο 50  Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος 

Ανωγειανάκης» -Κέντρο Εθνομουσικολογίας - Τροποποίηση του άρθρου 

80 του π.δ. 4/2018 

 

ΜΕΡΟΣ Δ’ 

ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 



 

46 

 

ΑΜΟΙΒΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ 

Άρθρο 51  Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4481/2017 στους Οργανισμούς 

Συλλογικής Διαχείρισης και στις Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης 

Πνευματικών Δικαιωμάτων 

Άρθρο 52  Υποχρέωση συμμόρφωσης των υφιστάμενων Οργανισμών Συλλογικής 

Διαχείρισης και Ανεξάρτητων Οντοτήτων Διαχείρισης 

Άρθρο 53  Διάθεση προσωπικού του Λιμενικού Σώματος στη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης 

και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3658/2008 

Άρθρο 54  Χορήγηση χρηματικής αμοιβής - Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 

3658/2008 

Άρθρο 55  Συμβάσεις μεταφοράς, συσκευασίας και ασφάλισης ανακτηθέντων 

πολιτιστικών αγαθών - Προσθήκη του άρθρου 15 στον ν. 3658/2008 

Άρθρο 56  Παράταση προθεσμίας περάτωσης της εκκαθάρισης του Ταμείου 

Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. 

Άρθρο 57  Παράταση χρόνου έναρξης εφαρμογής του συστήματος ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου και της κάρτας φιλάθλου - Τροποποίηση του άρθρου 41Γ του ν. 

2725/1999. 

Άρθρο 58  Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών για το έτος 2020  - 

Τροποπoίηση του άρθρου 143 του ν. 4714/2020 

 

ΜΕΡΟΣ Ε’ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 59  Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Μουσείου 

Σύγχρονης Τέχνης 

Άρθρο 60  Σύσταση θέσης Διοικητικού - Οικονομικού Διευθυντή στο Εθνικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης - Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 2557/1997 

Άρθρο 61  Προσόντα διορισμού Διοικητικού - Οικονομικού Διευθυντή Εθνικού 

Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος - Τροποποίηση της 

περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 3Α του ν. 2273/1994 

Άρθρο 62  Προσόντα διορισμού Διοικητικού - Οικονομικού Διευθυντή της Εθνικής 

Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) - Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 

11Α του ν. 2773/1994 
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Άρθρο 63  Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών λόγω μη καταβολής κρατικής 

επιχορήγησης 

Άρθρο 64  Υποχρεώσεις Παροχών Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων - 

Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 

Άρθρο 65  Μεταβατική διάταξη για μουσεία - Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 

3028/2002 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Άρθρο 66  Συμπλήρωση θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών 

έργων στην Ελλάδα - Τροποποίηση του ν. 4487/2017 

Άρθρο 67  Ρυθμίσεις θεμάτων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ν. 

4727/2020 - Τροποποιήσεις του ν. 4727/2020 

Άρθρο 68  Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 

συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο - Τροποποίηση του άρθρου 66 Ε 

του ν. 2121/1993 

Άρθρο 69  Σύστημα επιφυλακής της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων - Τροποποίηση της περ. κδ’ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Άρθρο 70  Παράταση της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων λόγω ακύρωσης ή 

αναβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 

4708/2020 

Άρθρο 71  Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών και 

αποζημίωση δαπανών από εξετάσεις βιολογικού υλικού 

Άρθρο 72  Επιτροπή διαπραγμάτευσης τιμής φαρμάκων - Συμπλήρωση 

εξουσιοδοτικής διάταξης - Τροποποίηση του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 

Άρθρο 73  Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID -19 για 

επιδημιολογικούς λόγους 

Άρθρο 74  Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 

 

ΜΕΡΟΣ Η’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 
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Άρθρο 75  Ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.- Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996 

 

ΜΕΡΟΣ Θ’ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 76  Καταργούμενη διάταξη 

 

ΜΕΡΟΣ Ι’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 77  Έναρξη ισχύος 

 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Δ’  

ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΜΟΙΒΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ 

 

Άρθρο 58 

Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών για το έτος 2020 - 

Τροποποίηση του άρθρου 143 του ν. 4714/2020 

1. (Αντικαθίσταται το άρθρο 143 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), ανωτ. αριθ. 572) 

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία η οποία, κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, έχει ήδη προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη των καταστατικών 

της οργάνων. Μέλη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου, σύμφωνα με το οικείο καταστατικό, 

αρμόδιου οργάνου αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, που προκηρύσσουν εκλογές κατά 

παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 143 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), εκπίπτουν αυτοδικαίως 

του αξιώματός τους. Η πράξη που διαπιστώνει την έκπτωση εκδίδεται από το αρμόδιο 

όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 

την προκήρυξη των εκλογών ή, αν πρόκειται για αθλητική ένωση ή ομοσπονδία που έχει 

ήδη προκηρύξει εκλογές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός πέντε (5) ημερών 

από την ημερομηνία αυτή, εφόσον στο μεταξύ δεν έχει αποφασιστεί η ματαίωσή τους.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
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3. Το παρόν δεν ισχύει για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των 

καταστατικών οργάνων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.). 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Ζ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο 70 

Παράταση της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων λόγω ακύρωσης ή αναβολής 

πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4708/2020 

(Αντικαθίστανται το πρώτο εδ. και οι περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 

4708/2020 (Α΄ 140) και διαμορφώνεται στο σύνολό του το άρθρο αυτό, ανωτ. αριθ. 547).  

 

Άρθρο 71 

Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών και αποζημίωση δαπανών 

από εξετάσεις βιολογικού υλικού 

1. Η ισχύς του άρθρου 49 του ν. 4633/2019 (Α’ 161), ως προς την ενταλματοποίηση και 

καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών, παρατείνεται έως την ημερομηνία δημοσίευσης του 

παρόντος.  

2. (Αντικαθίσταται το άρθρο δέκατο του ν. 4737/2020 (Α’ 204) ανωτ. αριθ. 838). 

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α’ 149), ως προς την εκκαθάριση 

και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού 

ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την ημερομηνία 

δημοσίευσης του παρόντος.  

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150) 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«Οι ως άνω δαπάνες απορρέουν από προμήθειες των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 

συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των 

Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και 

του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, οι οποίες διενεργήθηκαν από την 

κατάθεση στη Βουλή του ν. 3867/2010 μέχρι την 31η Αυγούστου 2020».  

 

Άρθρο 72 

Επιτροπή διαπραγμάτευσης τιμής φαρμάκων - Συμπλήρωση εξουσιοδοτικής διάταξης - 

Τροποποίηση του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 

Στην παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η 

παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ii-Ftf96MRB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaGTE3go0gSTDk0Q48bds76X2qTiKtaKyHlCHvvQxDtU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
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«6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης και της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ο τρόπος σύναψης 

των συμφωνιών με τους ΚΑΚ και ο Κανονισμός Λειτουργίας της, καθώς και ο τρόπος 

ορισμού των τιμών αναφοράς (ΤΑ), που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για 

τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με την απόφαση του 

πρώτου εδαφίου εξειδικεύονται τα κριτήρια καθορισμού της ασφαλιστικής τιμής 

αποζημίωσης ανά κατηγορία φαρμάκου, ανάλογα με τη διάκρισή τους σε φάρμακα 

αναφοράς ή γενόσημα, καθορίζεται η έκταση συμμετοχής του ασφαλισμένου ανά 

κατηγορία φαρμάκων και εξειδικεύεται ο τρόπος κάλυψης ανά κατηγορία της διαφοράς 

ανάμεσα στην τιμή αποζημίωσης και τη λιανική τιμή του φαρμάκου. Για τον καθορισμό 

της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής του άρθρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Η αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου 

καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις πιστώσεις του καταβαλλόμενου τέλους αξιολόγησης της 

παρ. 1 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (Α’ 5)».  

 

Άρθρο 73 

Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους 

Με την παρ. 1 του άρθρου 484 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), κατωτ. αριθ. 1146, ορίστηκε 

ότι: «Η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), που αφορά τη διενέργεια 

ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους, 

παρατείνεται έως και την 31η.5.2021.»  

1. Για χρονικό διάστημα έως την 28η.2.2021 και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει 

κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στους φορείς που 

δικαιούνται να διενεργούν ελέγχους φορείας του κορωνοϊού COVID-19 με προϊόντα 

ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test), εντάσσονται και τα Κέντρα 

Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠ) του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), το Θεραπευτήριο 

Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α’ 225), οι 

αδειοδοτημένες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) της υπό στοιχεία 

Π1γ/οικ.81551/2007 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(Β’ 1136) ή λειτουργούσες ΜΦΗ, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με 

αναπηρίες (ΚΔΗΦ), τα σωφρονιστικά καταστήματα, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική 

Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, τα Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), οι ανοιχτές δομές φιλοξενίας και κάθε είδους δομή και χώρος 

υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και λοιπές υπηρεσίες πρώτης 

γραμμής. Ως υπηρεσίες πρώτης γραμμής για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται 

δημόσιες υπηρεσίες με υψηλό βαθμό έκθεσης σε λοιμογόνους παράγοντες λόγω της φύσης 

και του σκοπού λειτουργίας τους.  

2. Οι έλεγχοι στους φορείς της παρ. 1 διενεργούνται από μόνιμο ή συμβεβλημένο ιατρικό 

προσωπικό και για τις Ένοπλες Δυνάμεις από προσωπικό του Υγειονομικού Σώματος, το 

οποίο έχει την υποχρέωση να καταχωρεί αμελλητί τα αποτελέσματα των διενεργούμενων 

ελέγχων, ανά ημέρα, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 31 

του ν. 4737/2020 (Α’ 204) στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP0rUndfYkImccClfC9QynHWO_Vwy1FW6GpJA-71t4BL
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3. Το Υπουργείο Υγείας προμηθεύεται προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων κορωνοϊού 

COVID-19 για τη διενέργεια των επιδημιολογικών ελέγχων του παρόντος από το 

Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 3 της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), οριζομένου του ΙΦΕΤ ως κεντρικής αρχής 

προμηθειών για τον σκοπό αυτό. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το ΙΦΕΤ, μέσω 

επιχορήγησης του από το Υπουργείο Υγείας, ο προϋπολογισμός του οποίου ενισχύεται με 

την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του άρθρου πέμπτου 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). 

Η διαδικασία παράδοσης και διανομής των ανωτέρω προϊόντων από το ΙΦΕΤ στους φορείς 

της παρ. 1 ρυθμίζεται ειδικότερα με την κοινή απόφαση της παρ. 5, με κάλυψη των 

σχετικών δαπανών από τους εν λόγω φορείς.  

4. Το Υπουργείο Υγείας για το χρονικό διάστημα έως την 31η.3.2021 δύναται να διαθέτει 

προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων COVID-19 για τη διενέργεια των επιδημιολογικών 

ελέγχων της παρ. 1 και μέσω διάθεσης των αποθεμάτων του στα Υπουργεία που 

εποπτεύουν τους φορείς της παρ. 1. Τα Υπουργεία που εποπτεύουν τους φορείς της παρ. 1 

υποβάλλουν αίτημα στον Υπουργό Υγείας για τη διάθεση των ανωτέρω προϊόντων το 

οποίο γίνεται αποδεκτό με έγγραφη δήλωση αποδοχής από τον Υπουργό Υγείας, στην 

οποία καθορίζεται η ποσότητα που διατίθεται ανά υπουργείο, υπό τον όρο της επάρκειας 

των υπολειπόμενων αποθεμάτων για τη διασφάλιση των σκοπών προστασίας δημόσιας 

υγείας του Υπουργείου Υγείας.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής 

Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Μετανάστευσης και Ασύλου, ύστερα από 

εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, καθορίζονται ο 

μηνιαίος τακτικός προγραμματισμός των διενεργούμενων επιδημιολογικών ελέγχων του 

κορωνοϊού COVID -19 καθώς και ο τυχαίος δειγματοληπτικός έλεγχος, με χρήση 

προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων COVID-19 (rapid test), ο συνολικός αριθμός των 

διενεργούμενων ελέγχων ανά ημέρα, ο αριθμός των διενεργούμενων ελέγχων ανά φορέα 

με ευθύνη του εποπτεύοντος ανά περίπτωση Υπουργείου, οι υπηρεσίες πρώτης γραμμής 

που υπάγονται στους ελέγχους, όπως εξειδικεύονται ανά περίπτωση, το διατιθέμενο από 

κάθε Υπουργείο προσωπικό για τη διενέργεια των ελέγχων στους φορείς της αρμοδιότητάς 

του, η διαδικασία παράδοσης και διανομής των προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνου 

COVID-19 (rapid test) από τον ΙΦΕΤ στους φορείς και τις υπαγόμενες στους ελέγχους 

υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.  

Εκδόθηκε η 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. 

 

Άρθρο 74 

Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID -19 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lkOWV0sU0Pl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUZdGb0pWsFUsN0b-fqNIma6-OC85C5zvM-nj3rCSHgQ


 

52 

 

1. Για χρονικό διάστημα μέχρι την 30ή.6.2021 το Υπουργείο Υγείας δύναται να 

οργανώνει Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 (Εθνική 

Εκστρατεία) με αντικείμενο τη διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής 

των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Η Εθνική Εκστρατεία 

περιλαμβάνει συνεργασία και συμπράξεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εν γένει, 

περιλαμβανομένων ιδίως των πολιτικών κομμάτων, της Εκκλησίας της Ελλάδος, των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, ιατρικών και φαρμακευτικών 

συλλόγων, συλλόγων ασθενών και λοιπών επιστημονικών συλλόγων, ενώσεων και 

φορέων, επαγγελματικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, αθλητικών και 

πολιτιστικών σωματείων, μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), με σκοπό την ασφαλή 

ενημέρωση και τη διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στο εμβολιαστικό πρόγραμμα 

κατά του κορωνοϊού COVID-19. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας συγκροτείται 

στο Υπουργείο Υγείας, Τριμελής Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας, μέλη 

της οποίας είναι εκ της ιδιότητάς τους ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, ο Γενικός 

Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και άλλο ένα μέλος, που υποδεικνύεται από 

τον Υπουργό Υγείας. Έργο της Επιτροπής είναι η υλοποίηση όλων των ενδεδειγμένων 

δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προβολής της ανάγκης εμβολιασμού του 

πληθυσμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, η μέριμνα για τη δημιουργία ενδεδειγμένου 

ενημερωτικού υλικού για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την έγκαιρη 

διάθεσή του σε όλους τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με στόχο την 

αποτελεσματική ενημέρωση και τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των πολιτών στον 

εμβολιασμό, η επιλογή φορέων για την υλοποίηση της Εθνικής Εκστρατείας και η 

παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

2. Το Υπουργείο Υγείας, μέσω των εποπτευόμενων φορέων του, υπό τον συντονισμό και 

την εποπτεία της Επιτροπής της παρ. 1 διαθέτει το ενδεδειγμένο πληροφοριακό υλικό με 

κάθε πρόσφορο μέσο σε όλους τους φορείς της παρ. 1 και προβαίνει σε σειρά 

ενημερωτικών δράσεων επί του αντικειμένου της Εθνικής Εκστρατείας.  

3. Για την υλοποίηση του σκοπού του παρόντος συνάπτονται δύο (2) συμβάσεις που 

έχουν ως αντικείμενο αντιστοίχως: α) τον δημιουργικό σχεδιασμό της εκστρατείας 

ενημέρωσης των πολιτών για τον έγκαιρο εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19 

και τη διαμόρφωση των ενημερωτικών μηνυμάτων και πάσης φύσεως έντυπου, 

οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού, προωθητικού υλικού για την προβολή των 

μηνυμάτων της Εθνικής Εκστρατείας και β) τη διάθεση, με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο, 

οπτικοακουστικό ή ηλεκτρονικό, των μηνυμάτων και του υλικού της περ. α) προς τον 

σκοπό της πληροφόρησης των πολιτών ως προς όλα τα επιμέρους ζητήματα που 

σχετίζονται με τον εμβολιασμό τους, τα οφέλη, τα μέτρα προστασίας, τη διαδικασία, 

καθώς και την ασφαλή και σύμφωνη με τον κρατικό προγραμματισμό συμμετοχή τους 

στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

4. Προς τον σκοπό σύναψης καθεμιάς από τις συμβάσεις της παρ. 3, η Επιτροπή της 

παρ. 1 απευθύνει πρόσκληση για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών και προβαίνει σε 

διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 

32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά παρέκκλιση ειδικότερων εθνικών διατάξεων που 

αφορούν στην ανάθεση σχετικών υπηρεσιών. Η πρόσκληση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση απευθύνεται σε πέντε (5) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς εγνωσμένου 

κύρους σε σχέση με το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης, φυσικά πρόσωπα, νομικά 
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πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων. Οι προσκαλούμενοι φορείς δύνανται να συμμετέχουν είτε 

μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης, με συγκεκριμένη κατανομή των αναλαμβανόμενων 

εργασιών από έναν έκαστο εξ αυτών. Η σύμβαση ανατίθεται με κριτήριο αξιολόγησης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η Επιτροπή της 

παρ. 1 επιλέγει τον ανάδοχο κατά την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία σύμφωνα με το 

περιεχόμενο και τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και έχει την υποχρέωση της 

παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο. Η παραλαβή των 

παραδοτέων γίνεται με ευθύνη της ειδικής επιτροπής παραλαβής που συστήνεται με την 

απόφαση της παρ. 6.  

5. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανών προσφυγών κατά των διαγωνιστικών διαδικασιών 

της παρ. 3 ορίζεται στο ήμισυ των προθεσμιών των κείμενων διατάξεων.  

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι όροι και 

προϋποθέσεις ανάθεσης και παροχής των υπηρεσιών της παρ. 3, η διαδικασία διάθεσης 

των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης, η σύσταση ειδικής 

επιτροπής παραλαβής παραδοτέων και οι λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή 

του παρόντος. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 83217/2020 «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 δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού 

συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

5717), κατωτ. αριθ. 998. 

«6Α. Οι πληρωμές των μέσων μαζικής ενημέρωσης που υλοποιούν την εκστρατεία της 

περ. β’ της παρ. 3, καθώς και κάθε συναφή προς αυτή δαπάνη διενεργούνται σύμφωνα με 

τη διαδικασία της προκαταβολής του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) από την 

αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία με τη Γ.Δ.Ο.Υ. 

του Υπουργείου Υγείας».  

Η παρ. 6Α προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214. 

 

ΜΕΡΟΣ Ι’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 77 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του. 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-sylZ9CJk4z3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZJOh6adX35KUQCyQnYDDSKEhdvI6D-ME8FX8-pdEVEJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-sylZ9CJk4z3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZJOh6adX35KUQCyQnYDDSKEhdvI6D-ME8FX8-pdEVEJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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971. ΑΠΟΦΑΣΗ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1269 της 10/14.12.2020 «Καθορισμός των απαιτούμενων 

στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη 

Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ 

καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα 

για την εφαρμογή της παρ. 3α του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 “Λήψη 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την 

προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς 

χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη 

Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία 

της αγοράς και λοιπές διατάξεις” (Α΄ 227)» (Β’ 5503) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 και ιδίως την περ. α΄ της παρ. 3 του ν. 4753/18-11-2020 

«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση 

της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες 

επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή 

Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και 

λοιπές διατάξεις» (Α΄ 227).  

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄ - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου  40 του ν.  3259/2004 (Α΄ 149),όπως ισχύουν.  

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

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» 

(Α΄ 6).  

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 

119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

8. 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), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

10. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).  

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

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8E1ZFa3xtYTy4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbfqesYUmeQf14TACEUs83MXUlACPoIqI7d1h3sosaLJ


 

55 

 

Β. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη». 

(Β΄ 4805).  

12. 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.  

13. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14-3-2020 κοινη απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων  - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών, ιδιωτικών), των 

χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) 

και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων» (Β΄ 859).  

14. Την υπ’ αρ. 18152/14-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων - Προστασίας του πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - 

Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών 

τουριστικών καταλυμάτων από 15-3-2020 έως και 30-4-2020» (Β΄ 857).  

15. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, 

αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά 

χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 

14-3-2020 έως και 27-3-2020» (Β΄ 855).  

16. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως 

εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και 

βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020» (Β΄ 783).  

17. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ οικ. 16837/10-3-2020 κοινή απόφαση των υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών «Επιβολή 

του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και 

άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον 

αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος» (Β’ 782).  

18. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών 

γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και 
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ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13-3-2020 έως και 27-

3-2020» (Β΄ 833).  

19. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 

της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18-3-2020 έως και 31-3-2020, προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 915).  

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06-11-2020 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, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «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).  

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 του 

Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17- 01-

2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 

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

22. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 35 του 

ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 

2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για 

την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς 

χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L186), ρυθμίσεις για τη 

Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της 

αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 227).  

23. Τις εισηγήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα 

Δημοσιονομικής Πολιτικής αναφορικά με τους εξαιρούμενους Κωδικούς Αριθμών 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που αναφέρονται στη παρ. 3α του άρθρου 35 

του ν.  4753/18-11-2020 (Α΄  227) και που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου 

συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.  

24. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τα άρθρα 1,2,4 και 5, της παρούσας 

απόφασης.  

25. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 
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Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση:  

- Παρατείνονται μέχρι και την 30-4-2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων 

στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς 

καταβολή (χρεωστικές) οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1-11-2020 έως 30-11-

2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις 

Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30-11-2020 και την 31-12-2020.  

- Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων Νοεμβρίου 2020 και Δεκεμβρίου 

2020 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις 

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα των ανωτέρω προσώπων. Η παραταθείσα κατά τα ανωτέρω 

δόση Νοεμβρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της 

τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής και η παραταθείσα 

δόση Δεκεμβρίου καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα 

από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας.  

- Καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που παρουσιάζουν σημαντική 

αύξηση του κύκλου συναλλαγών στην διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του 

κορωνoϊού COVID-19, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.  

 

Άρθρο 2 

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις Υπαγωγής 

Επιχειρήσεις  - Κομιστές αξιόγραφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και 

πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία 

αξιόγραφου και από τη δημοσίευση του ν.  4753/2020 δεν δραστηριοποιούνται σε 

Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 

στην υπό στοιχεία Α.1259/2020 απόφαση και εφόσον το σύνολο της αξίας των 

αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου 

μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.  

Η προϋπόθεση του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών του αμέσως προηγούμενου 

φορολογικού έτους 2019 υπολογίζεται ως ακολούθως:  

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με βάση τις συνολικές εκροές που 

έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις 

Φ.Π.Α., όπως αυτές έχουν αναγραφεί στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. των οικείων 

φορολογικών περιόδων.  

β) Για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., 

λαμβάνονται υπόψη: βα) τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος 2019 όπως 

έχουν δηλωθεί στις οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για όσες έχει παρέλθει 

η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους ββ) με βάση τα τηρούμενα από αυτές λογιστικά 

αρχεία (στοιχεία) με αναγωγή σε μηνιαία βάση για όσες δεν έχει παρέλθει η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα ανωτέρω 

στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος, όταν αυτή υποβληθεί. βγ) Σε περίπτωση που μία επιχείρηση υπέβαλε 
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δήλωση έναρξης εργασιών εντός του 2019 ο μέσος μηνιαίος κύκλος συναλλαγών 

υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ημερών που λειτούργησε η επιχείρηση εντός του 

έτους με επιμερισμό των ακαθαρίστων εσόδων της.  

Το σύνολο των αξιογράφων που επικαλείται έναντι της φορολογικής διοίκησης 

ο κομιστής έχει γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης στα πιστωτικά ιδρύματα 

της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227) σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις διατάξεις αυτές.  

 

Άρθρο 3 

Εξαιρέσεις 

Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται:  

Κομιστές αξιογράφων που δραστηριοποιούνται σε (ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), και που,  

- είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων 

της Διοίκησης, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 1 της υπό 

στοιχεία Α.1259/2020 (Β΄ 5250),  

- είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, με 

δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 2 της υπό στοιχεία 

Α.1259/2020 (Β΄ 5250) και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 50% 

για την περίοδο Απριλίου έως Σεπτεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 

έτους 2019.  

Κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση 

του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του 

κορωνοϊού COVID-19  

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία υποβολής αίτησης, συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά – ευεργετήματα 

1. Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική 

πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 

από τους δικαιούχους ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών έως τις 18-12-2020.  

2. Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, περιλαμβάνει 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του 

άρθρου 2 και ιδίως τα στοιχεία των αξιογράφων δυνάμει των οποίων γίνεται η αίτηση 

υπαγωγής στα ευεργετήματα της περ α΄ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 

(Α΄ 227) και ειδικότερα τον Α.Φ.Μ. του εκδότη κάθε αξιογράφου, τον αριθμό και την 

ημερομηνία έκδοσης αυτού, το ποσό, και το πιστωτικό ίδρυμα της περ. β΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), καθώς και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων για 

το φορολογικό έτος 2019, όπως προκύπτει από τα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) της 

επιχείρησης και μεταφέρεται στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τις 

δικαιούχους επιχειρήσεις της περ. β΄ του άρθρου 2.  
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3. Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία πέραν των συνεπειών 

της ψευδούς δήλωσης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων και οι σχετικές οφειλές είναι 

απαιτητές κατά τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης.  

 

Άρθρο 5 

Τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην 

Α.Α.Δ.Ε. για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 

(Α΄ 227) για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 διαβιβάζουν στην 

Α.Α.Δ.Ε. κατόπιν αιτήματός της στοιχεία και πληροφορίες για τα αξιόγραφα που έχουν 

γνωστοποιηθεί σε αυτά δυνάμει των ως άνω διατάξεων και ιδίως το ΑΦΜ του εκδότη, τον 

αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης, το ποσό και τον αριθμό λογαριασμού σε μορφή 

IBAN του εκδότη.  

2. Η διαβίβαση των στοιχείων της παρ.  1 γίνεται απευθείας στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω 

ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα γίνεται 

μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που 

παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στην διάρκεια της 

κρίσης από την επιδημία του κορωνoϊού COVID -19 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

12.00 Παραγωγή προϊόντων καπνού 

19.20 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

21.10 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων 

21.20 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων 

35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 

35.12 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος 

46.18.11.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών 

φαρμακευτικών προϊόντων 

46.18.11.04 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 

εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή 

φαρμακευτικών ειδών 
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46.18.11.05 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών 

αναλώσιμων υλικών 

46.18.11.07 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών 

και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών 

46.18.11.08 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 

φαρμακευτικών σκευασμάτων 

46.35 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού 

46.46 

Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, εκτός από Χονδρικό 

εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και 

συσκευών (46.46.12) 

46.71 
Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και 

συναφών προϊόντων 

47.11 
Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν 

κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό 

49.50 Μεταφορές μέσω αγωγών 

53.10 
Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής 

υπηρεσίας 

61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

61.30 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

64.11 Δραστηριότητες κεντρικών τραπεζών 

64.19 
Άλλοι οργανισμοί χρηματικής διαμεσολάβησης (τράπεζες άλλες από 

την κεντρική) 

64.92 Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες 

64.99. 
Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση 

τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α 

65.30 Συνταξιοδοτικά ταμεία (εκτός υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης) 

66.11 Διαχείριση χρηματαγορών 

92.00.14 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση 
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92.00.21 Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση 

94.20 Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων 

94.92 Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων 

96.03 Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες 

 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

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

 

972. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1268 της 10/14.12.2020 «Μεταβολή του χρονικού 

διαστήματος που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του κύκλου εργασιών για την 

εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227)» (Β’ 5503)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 και ιδίως την περ. α΄ της παρ. 1 του ν. 4753/2020 

(Α΄ 227).  

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου  40 του ν.  3259/2004 (Α΄ 149), όπως ισχύουν.  

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.  

5. 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), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

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

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).  

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

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8E1ZFa3xtYTy4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbfqesYUmeQf14TACEUs83MXUlACPoIqI7d1h3sosaLJ


 

62 

 

10. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  

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

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

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

12. Την υπ’ αρ. 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 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.)«Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων»( Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ.  27).  

13. Την υπό στοιχεία Α.1259/2020 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και του 

Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) 

των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του 

ν. 4753/2020 με τίτλο “Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 

Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους 

επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L186), ρυθμίσεις 

για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη 

λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις” (Α΄ 227)» (Β΄ 5250).  

14. Την ανάγκη τροποποίησης του χρονικού διαστήματος που λαμβάνεται υπόψη για την 

μείωση του κύκλου εργασιών έτσι ώστε ως πληγείσες επιχειρήσεις προκειμένου για την 

εφαρμογή των οριζομένων στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 να 

θεωρούνται και οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά 

το διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% 

σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019.  

15. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Μεταβάλουμε το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη για την μείωση του κύκλου 

εργασιών έτσι ώστε, ως πληγείσες επιχειρήσεις για την εφαρμογή των οριζομένων στην 

περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 να θεωρούνται, πέραν των 

επιχειρήσεων που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Απριλίου – 

Σεπτεμβρίου 2020, όπως αυτό ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1259/25-11-2020, και 

οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα 
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Οκτωβρίου – Νοεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε σχέση με 

τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019.  

 

Άρθρο 2 

Προϋποθέσεις Υπαγωγής – Δικαιούχοι 

Από την δημοσίευση του ν. 4753/2020 (Α΄ 227) και μέχρι την 31η.12.2020, 

αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά 

εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη επί εκάστου αξιογράφου 

ημερομηνία, οφειλόμενων από επιχειρήσεις του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίες κατά 

την 5η Νοεμβρίου 2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας από τους 

αναφερόμενους στον πίνακα του Παραρτήματος 2 της υπό στοιχεία Α.1259/2020 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών ή των οποίων 

τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 5η Νοεμβρίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας (από τους αναφερόμενους στον πίνακα του Παραρτήματος 2 της υπό 

στοιχεία Α.1259/2020 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού 

Οικονομικών), της αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι 

μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 5 

Νοεμβρίου 2020.  

Η προϋπόθεση του μειωμένου κύκλου εργασιών για το διάστημα Οκτωβρίου – 

Νοεμβρίου 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 50% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 

του 2019, για τις πληγείσες επιχειρήσεις υπολογίζεται ως ακολούθως:  

Α) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά βιβλία, 

λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του κύκλου εργασιών μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 

2019 και συγκρίνεται με το αντίστοιχο του 2020, όπως προκύπτει από την περιοδική 

δήλωση Φ.Π.Α. μηνός Οκτωβρίου και από το ποσό που έχει δηλωθεί ή θα δηλωθεί ως 

ακαθάριστα έσοδα του μηνός Νοεμβρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε.». Η δήλωση των ακαθαρίστων εσόδων στην 

πλατφόρμα, δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2020,  

Β) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά βιβλία, 

λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων μηνών Οκτωβρίου και 

Νοεμβρίου 2020 όπως αυτά έχουν διακριτά δηλωθεί ή θα δηλωθούν στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε., το οποίο συγκρίνεται με τα 2/3 του 

κύκλου εργασιών της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ δ΄ τρίμηνου έτους 2019,  

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

απαλλασσόμενες, λαμβάνεται υπόψη, το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων μηνών 

Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020 όπως αυτά έχουν διακριτά δηλωθεί ή θα δηλωθούν στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε. Για τη σύγκριση με 

το έτος 2019, λαμβάνεται υπόψη το 1/6 των ακαθαρίστων εσόδων της δήλωσης ΦΕ 

φορολογικού έτους 2019. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ΦΕ λόγω μη παρέλευσης 

της προθεσμίας υποβολής της, η πληροφορία των ακαθαρίστων εσόδων αντλείται από 

το 1/6 του δηλούμενου ποσού εσόδων στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» για 

το 2019. Η δήλωση των ακαθαρίστων εσόδων στην πλατφόρμα, δύναται να 

πραγματοποιηθεί μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2020.  
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Άρθρο 3 

Τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από την Α.Α.Δ.Ε. προς τα Πιστωτικά 

Ιδρύματα για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 

1. Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των 

προϋποθέσεων του άρθρου 2 της παρούσας πραγματοποιείται με μηχανογραφικό τρόπο 

από την Α.Α.Δ.Ε. Ακολούθως, διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά και εν γένει 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και τηρούν αρχεία 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι με τα στοιχεία και 

πληροφορίες των δικαιούχων.  

2. Η διαβίβαση των στοιχείων της παρ. 1 γίνεται απευθείας από την Α.Α.Δ.Ε. μέσω 

ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για πιστωτικά και χρηματοδοτικά 

ιδρύματα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).  

 

Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

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

 

973. 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/ΓΠ.οικ.: 80588 της 14/15.12.2020 «Αντικατάσταση 

της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509)  
Η παρούσα απ. που είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, 

-από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

– Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – 

Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81699 της 17/17.12.2020 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

“Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8E1ZFa3xtYTxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZuqZM5m8VBU1_IwTugWWQaWjyHXL1LhNeOAnJOUajvn
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περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00’ (Β’ 5486)” (Β’ 5509)» (Β’ 5579), 

-από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

– Προστασίας του Πολίτη –  Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων – Υγείας – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – 

Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 83418 της 24/24.12.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Αντικατάσταση της 

υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης ‘Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 

6:00’ (Β’ 5486)” (Β’ 5509)» (Β’ 5726) και 

-από το άρθρο μόνο της Απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας 

του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 83978 της 29/30.12.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 

80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/ Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης ‘Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 

Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00’ 

(Β’ 5486)” (Β’ 5509)» (Β’ 5791), 

-καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος της απ.. 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 - 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2/2021 «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00» 

(Β’ 1), κατωτ. αριθ. 1029, και δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 14 αυτής.   

 

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

 

974. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ.15/Δ΄/45742/1748 της 11/16.12.2020 

«Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις 

επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων 

(100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» (Β’ 5515)  

 

Έχοντας υπόψη:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qq0Cf1NS3GJp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXYCT9Aoe9rRqCvZBvlEYiUP-ysz8nuWhrecqYaEqZ_u
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8HD1UmmOvtK4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX9Kz7c7tqHWKFY252CWZTu6_YjmpjQjHjnwzK13UISc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8O0qYgbiPL4ctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtff74WPcp-ugZ0fCuXYbjE6Fkjltju0Xo03zzDpazotv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87G0Owsjc9vwpCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQNvPFNaVfI8JVINDIsX3Qf6RI9Iy-27Ugd3h_3SSoEXfA..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k_BQxIw3ScgliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTiFUf7yQvHOiaDlLtMIyteNXdolvBG2vjWpuetHypin
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 12 του ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού 

πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών 

ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή 

Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 

181).  

2. Την υπ’ αρ. οικ.39539/996/30-9-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 4261).  

3. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και της περ. 22 του άρθρου 

119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

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

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

143), και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20.  

5. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020» (Α΄ 209).  

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).  

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).  

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), 

όπως ισχύει.  

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

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).  

11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 

123).  

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 

4805).  

13. Το υπ’ αρ. οικ.45554/2429/4-11-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει 

της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).  

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον 

επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, πέραν των τριακοσίων σαράντα πέντε εκ. ευρώ 

(€345.000.000,00) επιμεριζόμενα σε εξήντα εννέα εκατομμύρια ευρώ (€69.000.000,00) 

για το έτος 2020 και διακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια ευρώ (€276.000.000,00) για το 

έτος 2021, που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και 
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Κοινωνικών Υποθέσεων (εφ.1033-501.0000000, ΑΠΕ 2310988001) και έχουν περιληφθεί 

στην υπ’ αρ. οικ.36584/1981/15-9-2020 οικονομική έκθεση που συντάχθηκε κατά την 

ψήφιση της διάταξης, καθώς τα άρθρα αυτά αποτελούν διευκρίνιση διαδικαστικού 

χαρακτήρα, αποφασίζουμε:  

 

1. Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο ανοικτό 

πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 

28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181) επιδοτείται, για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και 

εντάσσεται στο ανωτέρω πρόγραμμα, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, 

ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στα 

δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης για τους 

οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση 

ασφάλισης, βάσει της δραστηριότητας που ασκεί το προσλαμβανόμενο στην επιδοτούμενη 

θέση εργασίας πρόσωπο.  

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για 

χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία πρόσληψης και 

λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έκτου ημερολογιακού μήνα από αυτόν της 

πρόσληψης.  

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των μηνιαίων αποδοχών του 

προσλαμβανόμενου στην επιδοτούμενη θέση εργασίας, όπως αυτές ορίζονται στις οικείες 

διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και τις καταστατικές διατάξεις των 

φορέων.  

2. α. Για τον e-ΕΦΚΑ οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 υποβάλλουν Αναλυτική 

Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις, για 

κάθε μισθολογική περίοδο, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών. Εκτός από τις αποδοχές 

των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) 

που αντιστοιχούν στα εκάστοτε ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της 

Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης καταχωρούνται τα ποσά της επιδότησης των 

εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό 

(100%) αυτών. Οι ειδικοί τύποι αποδοχών και οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων 

των ΑΠΔ καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.  

β. Για τις περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής 

ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής 

ασφάλισης και στα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, 

οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 υποβάλλουν τις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, για κάθε 

μισθολογική περίοδο, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών. Εκτός από τις αποδοχές των 

εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου/ ή 

ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών 

καταχωρούνται τα ποσά της επιδότησης των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, τα 

οποία ανέρχονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) αυτών. Οι ειδικοί τύποι αποδοχών 

και οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των καταστάσεων καθορίζονται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε φορέα.  
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3. α. Για τον e-ΕΦΚΑ κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της 

οικείας μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών 

εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό 

σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσας.  

Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των ΑΠΔ και αποστέλλει στο 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών 

ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.  

β. Για τους φορείς της παρ. 2β κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών 

της οικείας μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών 

εισφορών, εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου, που καλύπτονται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσας.  

Οι φορείς της παρ. 2β συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των αναλυτικών 

καταστάσεων εισφορών και αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν 

τον κρατικό προϋπολογισμό.  

4. α. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για τον e-

ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των 

στοιχείων απασχόλησης που δηλώνονται, καθώς και η ορθότητα των ασφαλιστικών 

εισφορών που έχουν δηλωθεί στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις βάσει των στοιχείων 

απασχόλησης, με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται 

εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις 

επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.  

β. Για τους φορείς της παρ. 2β που δεν συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα 

«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα δεδομένα που 

καταχωρίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών προς τους ανωτέρω φορείς 

διασταυρώνονται με τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές 

Δηλώσεις του e-ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν προηγουμένως διασταυρωθεί με το πληροφοριακό 

σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών 

εισφορών που δηλώνονται για τα οποία βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου 

απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής 

εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

5. Σε περίπτωση που η επιχείρηση - εργοδότης δεν πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής 

στο πρόγραμμα, καθώς και της διατήρησης κατά μέσο όρο του ίδιου αριθμού εργαζομένων 

για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 

7β και 8 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών 

(ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου) που έχουν επιδοτηθεί μέσω του 

προγράμματος βαρύνουν και καταβάλλονται από την επιχείρηση - εργοδότη, και τα 

σχετικά ποσά επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που οι 

ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές.  

6. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
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----------.----------- 

 

975. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 51083/2612 της 11/16.12.2020 

«Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών 

Χριστουγέννων 2020» (Β’ 5515)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε 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) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).  

2. Την από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Α΄ 

64)», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

3. Την από 1.5.2020 Πράξη 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. Τις διατάξεις του άρθρου 31, 32 και 37, του ν. 4690/ 2020 «Κύρωση: α) της από 

13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104), όπως ισχύουν.  

5. 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», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο της από 10.8.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k_BQxIw3ScgliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTiFUf7yQvHOiaDlLtMIyteNXdolvBG2vjWpuetHypin
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του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-

19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α΄ 

157), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).  

6. Το άρθρο 19 και 22 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» (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 

διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλων επειγόντων ζητημάτων» (Α΄ 177) και ειδικότερα τη διάταξη της παρ. 3 του 

άρθρου 22.  

7. Το άρθρο 5 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) και ειδικότερα των διατάξεων 

των παρ. 4 και 10.  

8. Το άρθρο 68, του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση 

των ανέργων» (Α΄ 235).  

9. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση 

επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» (Β’ 742), όπως ισχύουν.  

10. 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).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).  

13. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.  

14. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), 

όπως ισχύουν.  

15. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).  
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16. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

17. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).  

18. Την υπ’ αρ. οικ. 50111/2778/7.12.2020 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων.  

19. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη στον 

κρατικό προϋπολογισμό, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2020, εκτιμώμενου 

ύψους 210 εκ. ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 

2020, στον ΕΦ 1033- 501-0000000 και ΑΛΕ 2310989899 με ποσό ύψους 150 

εκατομμυρίων ευρώ και στον ΕΦ 1033-2030000000 ΑΛΕ 2310589001 με ποσό ύψους 60 

εκατομμυρίων ευρώ, λόγω της καταβολής του εφάπαξ ποσού της αποζημίωσης (δώρου) 

και της κάλυψης εργοδοτικών εισφορών.  

20. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρθρου 3 επέχει θέση απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:  

 

Τον καθορισμό των υπόχρεων προς καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 

2020 και το χρόνο καταβολής του, τη διαδικασία καθορισμού του επιδόματος εορτών 

Χριστουγέννων 2020 που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τη διαδικασία 

πληρωμής του, ως ακολούθως:  

 

Άρθρο 1 

Καθορισμός των υπόχρεων προς καταβολή προσώπων και του χρόνου καταβολής του 

επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει 

ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 

1.5.2020 έως 31.12.2020, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που 

πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 

4728/2020 καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων που αναλογεί στις ημέρες 

πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το χρονικό διάστημα από 1.5.2020 

έως 31.12.2020.  

Η καταβολή της ανωτέρω αναλογίας γίνεται από τους υπόχρεους προς τούτο εργοδότες 

κατά το χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 

742).  

2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των εργαζομένων στους ως άνω 

εργοδότες έχει τεθεί σε αναστολή από αυτούς ή οι εργαζόμενοι υπέβαλαν μονομερείς 

δηλώσεις αναστολής και εντάσσονται στο εκ του νόμου καθεστώς της υποχρεωτικής 
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επαναπρόσληψης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), το ποσό εκ 

του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα της 

αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο επί της 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού του αντίστοιχου διαστήματος.  

Η καταβολή της ως άνω αναλογίας πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων δια του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και καταβάλλεται απευθείας στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων - εργαζομένων, ως εξής: α. για το διάστημα 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως την 30.11.2020, η καταβολή πραγματοποιείται 

έως την 21.12.2020, β. για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 

1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31.1.2021.  

3. α) Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στον μηχανισμό 

ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το ποσό εκ του επιδόματος εορτών 

Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό 

και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται από αυτούς κατά το χρόνο που ορίζεται στην 

υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 742).  

β) Για την ίδια κατηγορία εργαζομένων, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών 

Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό 

και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων - 

εργαζομένων, ως εξής: βα. για το έως την 30.11.2020 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή 

πραγματοποιείται έως την 21.12.2020 ββ. για το διάστημα υπαγωγής από 1.12.2020 έως 

31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31.1.2021.  

Η αναλογία της παρούσας υποπαραγράφου υπολογίζεται επί του ποσού της οικονομικής 

ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας του αντίστοιχου διαστήματος.  

4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία καθορισμού του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που καταβάλλεται από 

τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβολή του στους εργαζομένους 

1. Η πληρωμή προς τους δικαιούχους - εργαζόμενους της αναλογίας του επιδόματος 

εορτών Χριστουγέννων 2020, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ολοκληρώνεται 

αυτοματοποιημένα από τα δεδομένα που τηρούνται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», αναφορικά με 

τις ημέρες αναστολής των συμβάσεων εργασίας εκάστου μισθωτού, τις ημέρες υπαγωγής 

στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και τα καταβαλλόμενα για 

τις αντίστοιχες αιτίες ποσά οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η 

αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, πιστώνεται απευθείας στον 

τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) εκάστου μισθωτού.  

2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα απολύτως 

αναγκαία στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για το σκοπό του ελέγχου και της πληρωμής της 

αναλογίας του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, που βαρύνει τον κρατικό 

προϋπολογισμό.  
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Άρθρο 3 

Διαδικασία απόδοσης του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 

1. Για τη διαδικασία απόδοσης στους εργαζόμενους, του μέρους του επιδόματος εορτών, 

που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η πληρωμή γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) εκάστου 

δικαιούχου-εργαζόμενου σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».  

2. Από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση 

δικαιούχων- μισθωτών, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό 

τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο 

λογαριασμός, το ποσό της καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους.  

3. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία 

«Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης 

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ, στη Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων και στη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων -μισθωτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που 

περιλαμβάνει ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα τον αριθμό των δικαιούχων-εργαζομένων 

και το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς. Οι ανωτέρω 

καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Συλλογικών Ρυθμίσεων.  

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η 

μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης.  

5. «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 ΑΕ» 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 ΑΕ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 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.». Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο 

λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN: GR7101000230000000000200211 με 
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αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα 

έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» προκειμένου 

να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή.  

Τα εδ. α΄ και β΄ αντικαταστάθηκαν ως άνω από τα μέσα σε «» εδ. από την απ. 

Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 2248/291 

της 18/21.1.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 51083/2612/ 11.12.2020 

κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου 

καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020” (Β’ 5515)» (Β’ 172).  

6. Για την πληρωμή του ποσού εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 που 

βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, η ειδική εντολή πληρωμής της προηγούμενης 

παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες 

τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και 

ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.  

 

Άρθρο 4 

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών επί του 

επιδόματος εορτών Χριστουγέννων έτους 2020 για τους εργαζόμενους των οποίων η 

σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί και για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στον 

μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

1. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του 

επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που τίθενται σε αναστολή 

σύμβασης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, και οι οποίες αντιστοιχούν στο 

χρόνο αναστολής της σύμβασης εργασίας, υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού ή 

του ημερομισθίου του εργαζομένου, και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-ΕΦΚΑ επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 

για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής 

Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών 

Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό 

διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.  

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό 

διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας καταχωρίζονται στην ίδια Αναλυτική 

Περιοδική Δήλωση τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή 

μειωμένη απασχόληση ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8i2n7ZC8E30l5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuabxfY30Z__jYMmlYMH7pIuX12v8rKgaqJMub9NCj6RJ
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καταχωρίζονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση με ειδικό τύπο αποδοχών, οι 

λεπτομέρειες για τον οποίο καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.  

Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των 

απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που καλύπτονται από 

τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Αναλυτικών Περιοδικών 

Δηλώσεων και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα 

μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό 

προϋπολογισμό.  

Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για τον e-

ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των 

στοιχείων απασχόλησης που δηλώνονται, καθώς και η ορθότητα των ασφαλιστικών 

εισφορών που έχουν δηλωθεί στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις βάσει των στοιχείων 

απασχόλησης, με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται 

εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις 

επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.  

γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής 

ασφάλισης και τα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, 

για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της αναλυτικής κατάστασης 

εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, 

σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις.  

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω 

εργαζόμενους, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται στην 

αναλυτική κατάσταση εισφορών τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.  

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για το χρονικό διάστημα 

αναστολής της σύμβασης εργασίας προσδιορίζονται μέσω της ίδιας αναλυτικής 

κατάστασης εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών 

Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, με χρήση ειδικών 

τύπων αποδοχών.  

Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές 

(εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών 

καταστάσεων εισφορών καταχωρούνται και τα ποσά της επιδότησης των ασφαλιστικών 

εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν στο χρονικό 

διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας. Οι ειδικοί τύποι αποδοχών και οι οδηγίες 

συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των καταστάσεων καθορίζονται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του κάθε φορέα.  

Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των 

απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου, που 

καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Οι φορείς συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των αναλυτικών καταστάσεων 

εισφορών και αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα 
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μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό 

προϋπολογισμό.  

Για τους ανωτέρω φορείς που δεν συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα δεδομένα που καταχωρίζονται 

στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών προς τους ανωτέρω φορείς διασταυρώνονται με τα 

δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του e-ΕΦΚΑ, 

προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών 

εισφορών που δηλώνονται για τα οποία βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου 

απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής 

εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

2. α. Για τους εργαζόμενους που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής, οι 

ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) επί του επιδόματος εορτών 

Χριστουγέννων, υπολογίζονται επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 5 του 

άρθρου 32 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).  

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-ΕΦΚΑ προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής 

Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), η οποία παράγεται αυτοτελώς από το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των 

λοιπών συναρμόδιων φορέων, με το ίδιο πακέτο κάλυψης βάσει του οποίου 

καταβάλλονταν οι ασφαλιστικές εισφορές πριν την υποβολή της μονομερούς δήλωσης 

αναστολής, και χωρίς υποχρέωση καμίας περαιτέρω σχετικής ενέργειας εκ μέρους των 

επιχειρήσεων - εργοδοτών.  

Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων της 

παρούσας παραγράφου και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται 

η 31.3.2021.  

3. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του 

επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο 

μηχανισμό «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ», και για το χρονικό διάστημα υπαγωγής σε αυτόν (για το 

χρονικό διάστημα που δεν απασχολούνται), υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού ή 

ημερομισθίου και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό εκατό τοις 

εκατό (100%).  

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) για τον e-ΕΦΚΑ επί του 

επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται 

μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από τον εργοδότη 

για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό 

διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.  

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό 

διάστημα ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» καταχωρίζονται στην ίδια ΑΠΔ τα 

στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου. Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής 

καταχωρίζονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση με ειδικό τύπο αποδοχών, οι 

λεπτομέρειες για τον οποίο καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ.  
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Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των 

απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που καλύπτονται από 

τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Αναλυτικών Περιοδικών 

Δηλώσεων και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα 

μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό 

προϋπολογισμό.  

Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για τον e-

ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των 

στοιχείων απασχόλησης που δηλώνονται, καθώς και η ορθότητα των ασφαλιστικών 

εισφορών που έχουν δηλωθεί στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις βάσει των στοιχείων 

απασχόλησης, με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται 

εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις 

επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.  

γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής 

ασφάλισης και τα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, 

για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της αναλυτικής κατάστασης 

εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, 

σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις.  

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω 

εργαζόμενους, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται στην 

αναλυτική κατάσταση εισφορών τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.  

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για το χρονικό διάστημα 

ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» προσδιορίζονται μέσω της ίδιας αναλυτικής 

κατάστασης εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών 

Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, με χρήση ειδικών 

τύπων αποδοχών.  

Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές 

(εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών 

καταστάσεων εισφορών καταχωρούνται και τα ποσά της επιδότησης των ασφαλιστικών 

εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν στο χρονικό 

διάστημα ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Οι ειδικοί τύποι αποδοχών και οι 

οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των καταστάσεων καθορίζονται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε φορέα.  

Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των 

απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου, που 

καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Οι φορείς συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των αναλυτικών καταστάσεων 

εισφορών και αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα 

μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό 

προϋπολογισμό.  
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Για τους ανωτέρω φορείς που δεν συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα δεδομένα που καταχωρίζονται 

στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών προς τους ανωτέρω φορείς διασταυρώνονται με τα 

δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του e-ΕΦΚΑ, 

προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών 

εισφορών που δηλώνονται για τα οποία βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου 

απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής 

εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

Άρθρο 5 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα 

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 απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

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

 

976. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 19143 της 11/17.12.2020 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 11505/2-7-2018 απόφασης Υπουργού Τουρισμού 

“Καθορισμός ορίου ηλικίας, χρόνου ανεργίας και αριθμού μετεκπαιδευόμενων 

ανέργων ανά Τμήμα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού” (Β’ 2705)» (Β’ 

5521)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1077/1980 «Περί απασχολήσεως και 

μετεκπαιδεύσεως μισθωτών τουριστικών επιχειρήσεων» (Α’ 225).  

2. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).  

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

4. Την υπ’ αρ. 13984/22.9.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού, Εμμανουήλ Κόνσολα» 

(Β’ 3017).  

5. Το 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).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8lwIfcVniA0UtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYu-7ehe4JwwPXgHZSlUYLNrpuwjYAuvgxiXudshg1Dp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8lwIfcVniA0UtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYu-7ehe4JwwPXgHZSlUYLNrpuwjYAuvgxiXudshg1Dp
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6. Το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74).  

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

κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19138/10-12-2020 εισήγηση της περ. 

ε της παρ.  5 του άρθρου 24 του ν.  4270/2014 (Α’  143), της Προϊσταμένης της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, 

αποφασίζουμε:  

 

Την αντικατάσταση των παρ. 2 και 3 της υπ’  αρ. 11505/2-7-2018 απόφασης Υπουργού 

Τουρισμού «Καθορισμός ορίου ηλικίας, χρόνου ανεργίας και αριθμού μετεκπαιδευόμενων 

ανέργων ανά Τμήμα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού», ως εξής:  

«2. Ο χρόνος ανεργίας των υποψηφίων προς μετεκπαίδευση για τον χαρακτηρισμό τους 

ως πρόσκαιρα ανέργων καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες κατά ανώτατο όριο. Για τον 

υπολογισμό του πιο πάνω χρόνου λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης για 

την εισαγωγή στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού. Ειδικά για την 

εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, συνεπεία των έκτακτων συνθηκών που έχει 

δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού covid -19, στα Τμήμα Μετεκπαίδευσης του 

Υπουργείου Τουρισμού μπορούν να συμμετέχουν και άνεργοι με χρόνο ανεργίας έως 

δεκαοκτώ (18) μήνες.  

3. Ο αριθμός των μετεκπαιδευόμενων ανέργων ανά τμήμα μετεκπαίδευσης καθορίζεται 

σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του συνολικού αριθμού μετεκπαιδευομένων του 

τμήματος. Σε περίπτωση που το ως άνω αναφερόμενο ποσοστό δεν συμπληρωθεί από 

πρόσκαιρα ανέργους, οι κενές θέσεις καταλαμβάνονται από εργαζομένους σύμφωνα με τη 

σειρά κατάταξης».  

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 11505/2-7-2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού.  

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

 

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

 

977. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/64594 της 17/17.12.2020 

«Κατανομή οργανικών θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας “ΘΡΙΑΣΙΟ”» (B’ 

5575) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 1 του άρθρου 54 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 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Π.Ν.Π. «Περαιτέρω 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qq0Cf1NS3GIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYB9RL162E9hchm2b3wk6wiT-eXbGf9x8oXwq5i-SbmH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qq0Cf1NS3GIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYB9RL162E9hchm2b3wk6wiT-eXbGf9x8oXwq5i-SbmH
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COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 104), όπως ισχύει.  

2. Το π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α’ 32), όπως ισχύει.  

3. Το 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 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 

(Β’ 3360).  

5. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 25218/08-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός 

του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» (Β’ 736), όπως ισχύει.  

6. Την υπό στοιχεία ΔΑΑΔ.55298/07-10-2020 εισήγηση της 2ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.  

7. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 134/10-11-2020 (θέμα 3ο Ε.Η.Δ.) Συνεδρίασης του 

Κε.Σ.Υ.Πε.  

8. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 78008/03-12-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.  

9. Το γεγονός ότι στον ισχύοντα οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας 

«ΘΡΙΑΣΙΟ» προβλέπεται Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).  

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, καθώς 

κατανέμονται δέκα έξι (16) οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στο Γενικό 

Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» εκ των χιλίων (1000) θέσεων, οι οποίες έχουν 

συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, αποφασίζουμε:  

 

Την κατανομή δεκαέξι (16) οργανικών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού που 

συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, για τη στελέχωση 

της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ως 

εξής:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ  

Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής Οκτώ (8) θέσεις  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ  

Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής Οκτώ (8) 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), όπως ισχύει. 

 

----------.---------- 
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978. ΑΠΟΦΑΣH ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1274 της 

14/17.12.2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική 

απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το 

μήνα Δεκέμβριο 2020» (Β’ 5577)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 

ν. 4753/2020 (Α’ 227).  

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

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

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

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

(Α’ 170), όπως ισχύουν.  

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

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

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

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

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

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

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

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

διατηρήθηκε σε ισχύ 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 Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 

Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 

του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου 

Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή 

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

5294/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qq0Cf1NS3GL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQiNwPZS1vc2Dt--hxiiMxxlTyrJVC8uwLYAqG5D-v-c
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12. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

13. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 78363/5.12.2020 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, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 

έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00» (Β’ 5350).  

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 76629/27.11.2020 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, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «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).  

15. Την από 10.12.2020 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων.  

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

παρ. 8 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68).  

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

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:  

 

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

εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια 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 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 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού 

κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 

αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 

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

αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
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δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει.  

β) Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 20η Μαρτίου 2020, λαμβάνεται 

υπόψη ο κύριος ΚΑΔ, όπως εμφανίζεται στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ κατά την 

5η Νοεμβρίου 2020, εφόσον αυτές είναι ενεργές κατά την ημερομηνία αυτή.». 

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. Α. 

1048 της 3/8.3.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1274/14.12.2020 απόφασης 

του Υφυπουργού Οικονομικών “Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την 

υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2020” (Β’ 5577)» (Β΄ 898) 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την υποχρεωτική 

απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα 

Δεκέμβριο 2020. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιων 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση 

εξαψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.  

 

ΚΑΔ   ΚΛΑΔΟΣ  

01.19.2  Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων  

01.29   Άλλες πολυετείς καλλιέργειες 01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών  

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

άλλων)  

01.49.3  Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων 

προβιών και δερμάτων  

01.63.10.12  Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο 

λογαριασμό)  

01.63.10.13  Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για 

λογαριασμό τρίτων)  

02.10   Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες  

02.20   Υλοτομία  

02.30   Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής  

02.40   Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες  

03.11   Θαλάσσια αλιεία  

03.12   Αλιεία γλυκών υδάτων  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XxDqT8BLmTZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIub-1Kra5ebm_p0KuqmVtQpxzpkItfiQViFMPv4zY5H4g
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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  

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  



 

85 

 

10.73   Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών 

προϊόντων  

10.81   Παραγωγή ζάχαρης  

10.82   Παραγωγή κακάο, 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  

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  
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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  

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)  
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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  

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  
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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  

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  
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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 π.δ.κ.α.  

26.11   Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων  

26.12   Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών  

26.20   Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  

26.30   Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας  

26.40   Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης  

26.51   Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης  

26.52   Κατασκευή ρολογιών  

26.60   Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και 

θεραπευτικής χρήσης  

26.70   Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού  

26.80   Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 
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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  

28.91   Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία  

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

κατασκευές  

28.93   Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού  

28.94   Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών  
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28.95   Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού  

28.96   Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών  

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

29.10   Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων  

29.20   Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα - κατασκευή 

ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων  

29.31   Κατασκευή ηλεκτρικού 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  

32.91   Κατασκευή σκουπών και βουρτσών  

32.99   Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  

33.11   Επισκευή μεταλλικών προϊόντων  

33.12   Επισκευή μηχανημάτων  

33.13   Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  

33.14   Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού  
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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 

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 εργοταξίου  

43.13   Δοκιμαστικές γεωτρήσεις  

43.21   Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  

43.22   Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
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43.29   Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  

43.31   Επιχρίσεις κονιαμάτων  

43.32   Ξυλουργικές εργασίες  

43.33   Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  

43.34   Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

43.39   Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  

43.91   Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  

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

45.11   Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  

45.19   Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  

45.20   Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων  

45.31   Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  

45.32   Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε 

εξειδικευμένα καταστήματα  

45.40   Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και 

εξαρτημάτων τους  

46.11   Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών 

πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και 

ημιτελών προϊόντων  

46.12   Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, 

μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων  

46.13   Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και 

οικοδομικών υλικών  

46.14   Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, 

βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών  

46.15   Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών 

οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας  

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), 
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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, κακάο 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  

46.46.12  Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και 

συσκευών  

46.47   Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών  
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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 

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  
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47.43   Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα 

καταστήματα  

47.51   Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα  

47.52   Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα  

47.53   Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε 

εξειδικευμένα καταστήματα  

47.54   Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα  

47.59   Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

σε εξειδικευμένα καταστήματα  

47.61   Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα  

47.62   Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα 

καταστήματα  

47.63   Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα 

καταστήματα  

47.64   Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα  

47.65   Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα  

47.71   Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  

47.72   Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα  

47.74   Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα  

47.75   Λιανικό εμπόριο καλλυντικών 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  
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47.91.71  Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου  

47.91.72  Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου  

47.91.73  Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή 

μέσω διαδικτύου  

47.99   Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών  

49.10   Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών  

49.20   Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων  

49.31   Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών  

49.32   Εκμετάλλευση ταξί 

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

49.41   Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  

49.42   Υπηρεσίες μετακόμισης  

50.10   Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών  

50.20   Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων  

50.30   Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών  

50.40   Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων  

51.10   Αεροπορικές μεταφορές επιβατών  

51.21   Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων  

52.10   Αποθήκευση  

52.21   Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές  

52.22   Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές  

52.23   Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές  

52.24   Διακίνηση φορτίων  

52.29   Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  

55.10   Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  

55.20   Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής  

55.30   Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 

ρυμουλκούμενα οχήματα  

55.90   Άλλα καταλύματα  

56.10   Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης  

56.21   Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις  

56.29   Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται 

από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)  
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56.30   Δραστηριότητες παροχής ποτών  

58.11   Έκδοση βιβλίων  

58.12   Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων  

58.13   Έκδοση εφημερίδων  

58.14   Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  

58.19   Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες  

58.21   Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές  

58.29   Έκδοση άλλου λογισμικού  

59.11   Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων  

59.12   Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, 

βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων  

59.13   Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων  

59.14   Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών  

59.20   Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις  

60.10   Ραδιοφωνικές εκπομπές  

60.20   Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών  

61.90   Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  

62.01   Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  

62.02   Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές  

62.03   Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.09   Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και 

δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών  

63.11   Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες  

63.12   Δικτυακές πύλες (web portals)  

63.91   Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων  

63.99   Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.  

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  
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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  

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  
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74.20   Φωτογραφικές δραστηριότητες  

74.30   Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας  

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

75.00   Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

77.11   Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων 

οχημάτων  

77.12   Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών  

77.21   Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών  

77.22   Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων  

77.29   Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης  

77.31   Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  

77.32   Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και 

έργων πολιτικού μηχανικού  

77.33   Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου 

(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)  

77.34   Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών  

77.35   Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών  

77.39   Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και 

υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  

77.40   Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με 

εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού  

78.10   Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας  

78.20   Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης  

78.30   Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  

79.11   Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων  

79.12   Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών  

79.90   Άλλες δραστηριότητες 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 κ.λπ.)  

81.21   Γενικός καθαρισμός κτιρίων  
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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  

85.20   Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

85.31   Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

85.32   Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

85.41   Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση  

85.42   Τριτοβάθμια εκπαίδευση  

85.51   Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση  

85.52   Πολιτιστική εκπαίδευση  

85.53   Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών  

85.59   Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.  

85.60   Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες  

86.21   Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων  

86.22   Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων  

86.23   Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων  

86.90   Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας  

87.10   Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος  
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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 

π.δ.κ.α.  

90.01   Τέχνες του θεάματος  

90.02   Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος  

90.03   Καλλιτεχνική δημιουργία  

90.04   Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες  

91.01   Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων  

91.02   Δραστηριότητες μουσείων  

91.03   Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης 

επισκεπτών  

91.04   Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων  

92.00   Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών 

σε απευθείας (online) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε 

απευθείας (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  
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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 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, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των 

αερολιμένων, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών. 

 

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

να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 
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979. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81746 της 

18/18.12.2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους Δήμους 

Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5581)  

Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 

Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

83414 της 24/24.12.2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ 

Γ.Π.οικ.81746/18.12.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών 

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου, 

Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της 

Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” 

(Β’ 5581)» (Β’ 5724) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.81746/18.12.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και 

Μεταφορών «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους Δήμους 

Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας - Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5581), παρατείνεται από τη λήξη της έως και την Τετάρτη 

30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00». 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,  

β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),  

γ) της παρ. 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),  

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,  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MGsKAGO14TktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUJwlAiQQ2l0cG_UkmmcRSp0WH288qDIoMXqxipb-L0R
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8HD1UmmOvtK5_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYX6J832LeVAfybmcfSA2UDCjqwgiLqmaaKQJ5tFMah_
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ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),  

στ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192),  

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. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α’ 31),  

θ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),  

ι) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),  

ια) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 

(Α’ 161),  

ιβ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και  

ιγ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 

(Α’ 151).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

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

4. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

5. 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).  

6. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» 

(Β’ 3053).  

7. Την υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 

Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678).  

8. 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).  

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 80588/15.12.2020 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, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 
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Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 

2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» 

(Β’ 5509), όπως εκάστοτε ισχύει.  

10. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, 

που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι 

οποίοι, ενόψει των τρεχόντων επιδημιολογικών δεδομένων, καθιστούν απολύτως 

αναγκαία την επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας 

των πολιτών και περαιτέρω μέτρων προστασίας στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας 

και Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας 

Αττικής από τις 18.12.2020 και ώρα 06:00 έως και τις 25.12.2020 και ώρα 05:59.  

11. Την από 17.12.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.81745/18.12.2020 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 

Πεδίο εφαρμογής 

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και 

Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας 

Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 

06:00 έως και την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 05:59.  

 

Άρθρο δεύτερο 

Περιορισμός κυκλοφορίας 

1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που 

συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται 

ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της 

κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του τρίτου, του 

τέταρτου και του πέμπτου άρθρου. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει μέλη της 

Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και 

Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, 

Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις που 

αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας 

και τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του 

Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, 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 και 
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των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 

ισχύει, 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. Απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες 

μαρίνες, πάρκα και άλση.  

3. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα 

διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων. Επιβατηγά, 

δημόσιας και ιδιωτικής χρήσεως, οχήματα κυκλοφορούν για τους λόγους των άρθρων 

τρίτου, τέταρτου και πέμπτου μόνο με τον οδηγό και έως έναν (1) επιβάτη. Εξαιρούνται 

του περιορισμού του προηγούμενου εδαφίου οχήματα στα οποία επιβαίνουν, πλην του 

οδηγού, ανήλικα τέκνα, υπό την προϋπόθεση ότι η κατ’ οίκον παραμονή τους υπό την 

εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη. Εξαιρούνται επίσης δημόσιας χρήσης οχήματα που 

μεταφέρουν πρόσωπο, το οποίο χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή 

του. Ειδικώς η λειτουργία επιβατηγών υπηρεσιακών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για 

τη μεταφορά προσωπικού από και προς την εργασία επιτρέπεται μόνο με επίδειξη 

βεβαίωσης του εργοδότη και σχετικού δελτίου κίνησης, από το οποίο προκύπτει η 

διαδρομή του οχήματος, και υπό την προϋπόθεση της κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο του 

πενήντα τοις εκατό (50%) των διαθέσιμων θέσεων επιβατών.  

 

Άρθρο τρίτο 

Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας 

1. Από τις 5.00 έως τις 18:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την 

εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους 

ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:  

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.  

β) Μετακίνηση από και προς το σχολείο, εφόσον λειτουργεί σύμφωνα με το σημείο 8 της 

παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής 

υπουργικής απόφασης.  

γ) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή 

μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική 

επικοινωνία).  

δ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν 

είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.  

ε) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.  

στ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.  

ζ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση 

διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη 

διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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η) Συνοδεία μαθητών από και προς το σχολείο από γονέα ή κηδεμόνα.  

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο 

(2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας 

απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.  

ι) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.  

ια) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό 

ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την 

επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.  

ιβ) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, 

εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.  

ιγ) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός 

του δήμου κατοικίας του πολίτη.  

2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά 

μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης, σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) και (ιβ) της 

παρ. 2 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή 

διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον 

εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε 

περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, 

περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του 

εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης 

υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου 

εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:  

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου 

Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ 

εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου 

προσωπικού.  

β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση 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 της 

παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) 

ημερών.  
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γ) 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 

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.  

δ) Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, μπορεί να λαμβάνεται από την 

ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πάγια βεβαίωση 

κίνησης (τύπου Α).  

3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης είναι 

πάγια, παρέχεται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας περιέχει δε το 

ονοματεπώνυμο του μαθητή/της μαθήτριας, τον τόπο κατοικίας και τη διεύθυνση του 

σχολείου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του μαθητή/ της μαθήτριας.  

4. Για τις περ. (γ) έως και (θ), καθώς και (ια) της παρ. 1, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε 

μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με 

προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο 

προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση 

τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από την 

ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να 

χορηγούνται μέσω δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 

απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή 

ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο 

forma.gov.gr. Για την περ. (ι) της παρ. 2 απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, 

που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-

hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Οι βεβαιώσεις της 

παρούσας υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής 

δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Για την περ. (ιγ) της παρ. 2 

απαιτείται βεβαίωση του δήμου κατοικίας του πολίτη, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η 

ημέρα ή οι ημέρες και ο προγραμματισμένος χρόνος σίτισης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες.  

 

Άρθρο τέταρτο 

Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της νύκτας 

Από τις 18:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους 

ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την 

εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους 

υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή 

κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία), γ) ατομική κίνηση 

με κατοικίδιο ζώο. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης 

εφαρμόζονται οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου τρίτου.  

 

Άρθρο πέμπτο 

https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
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Μετακινήσεις εκτός Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και 

Μάνδρας-Ειδυλλίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε 

τρόπο: α) Από και προς την εργασία, β) για λόγους υγείας, γ) προς τον σκοπό εφάπαξ 

μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας, δ) για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό 

τους όρους που προβλέπει η παρούσα ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που 

τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και 

τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση 

μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου τρίτου.  

 

Άρθρο έκτο 

Ειδικοί κανόνες και αναστολή λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών, ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού 

Κατά τον χρόνο ισχύος της παρούσας ισχύουν τα μέτρα της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης με τις ακόλουθες 

διαφοροποιήσεις:  

1. Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών υπό τους ειδικότερους όρους 

του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

2. Τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30.  

3. Aναστέλλεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων των σημείων 23, 24, 25, 26, 29 και 

30 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) 

κοινής υπουργικής απόφασης, ήτοι α) κάθε δραστηριότητας του ν. 4497/2017 (Α’ 171), β) 

του λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένης και της δραστηριότητας της παράδοσης εκτός 

καταστήματος (click away), καθώς και του λιανικού εμπορίου βιβλίων, με εξαίρεση τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), 

γ) των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίησης νυχιών 

κ.λπ., δ) των δραστηριοτήτων σχολών ερασιτεχνών οδηγών, σχολών οδηγών αυτοκινήτων, 

σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων (Σχολές/ Κέντρα Πιστοποίησης 

Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ, ΚΕΘΕΥΟ), Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων 

Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) και ε) των υπηρεσιών 

τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών, εξαιρουμένου του τεχνικού ελέγχου 

βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων 

οχημάτων με τους όρους και προϋποθέσεις του σημείου 30 του πίνακα της παρ. 1 του 

άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής 

απόφασης.  

4. Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε πέντε (5) ημέρες, 

για κορωνοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR είτε με χρήση ταχέων αντιγονικών 

δοκιμασιών (rapid test) στους εργαζόμενους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), 

προκειμένου να περιοριστεί η περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και να 

μειωθεί ο κίνδυνος για τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους 

εργαζόμενους στις ΜΦΗ και το οικείο περιβάλλον τους.  
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5. Διενεργείται υποχρεωτικός έλεγχος με χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid 

test) σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός επανέλεγχος αυτών κάθε τρεις (3) ημέρες ως 

προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου.  

 

Άρθρο έβδομο 

Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις 

1. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη 

διαπίστωση των παραβάσεων, τις κυρώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων 

διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη 

προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης κοινού, εφαρμόζονται 

τα άρθρα 6 και 8 έως 13 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής 

υπουργικής απόφασης.  

2. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας των άρθρων δεύτερου 

έως και πέμπτου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 

πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο 

εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς 

βεβαίωσης του άρθρου τρίτου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, 

διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.  

3. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση της 

αναστολής λειτουργίας του άρθρου έκτου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων 

(5.000) ευρώ για κάθε παράβαση. Στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας 

επιβάλλεται για την ίδια παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.  

4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης υποβολής σε περιοδικό εργαστηριακό 

έλεγχο της παρ. 4 του άρθρου έκτου επιβάλλεται στους εργαζομένους διοικητικό πρόστιμο 

πεντακοσίων (500) ευρώ και στους εργοδότες τους διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων 

(3.000) ευρώ ανά παράβαση.  

5. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές 

κυρώσεις.  

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 

1. Για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η τέλεση, με την 

παρουσία φυσικών προσώπων και με την επιφύλαξη της παρ. 2, κάθε είδους λειτουργιών, 

λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών και πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών σε όλους 

ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, 

κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων 

οίκων, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους 

και χωρητικότητας τους, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 

υγείας.  
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2. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε 

είδους θρησκευτικής τελετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από 

θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό 

προσωπικό (όπως ιεροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν 

υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώρους λατρείας εκτός των Ιερών Ναών στους 

οποίους χοροστατεί Μητροπολίτης, στους οποίους ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι (6), 

και υπό την προϋπόθεση τήρησης: α) της αναλογίας ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας 

με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους, καθώς και β) των θεσπισθέντων 

προληπτικών μέτρων υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Οι 

θύρες εισόδου και εξόδου του χώρου λατρείας παραμένουν κλειστές και ο κατά νόμο 

θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα, ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν εισέρχεται στον χώρο λατρείας κατά τη 

διάρκεια της τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε είδους 

θρησκευτικής τελετής. Σε περίπτωση που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική σύναξη, 

ιεροπραξία ή κάθε είδους θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από εθνικής ή τοπικής 

εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία 

του απολύτως αναγκαίου τεχνικού προσωπικού του μέσου, το οποίο δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.  

3. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους χώρους λατρείας 

που βρίσκονται εντός δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή άλλων 

υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, 

γηροκομείων, οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων). Η κατ’ εξαίρεση τέλεση 

λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών 

που προβλέπεται στην παρ. 2 δεν επιτρέπεται σε χώρους λατρείας που βρίσκονται εντός 

ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων 

εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).  

4. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης 

του συνόλου της Επικράτειας, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας δεν 

δέχονται κοινό και πιστούς σε οργανωμένες ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Η 

λατρευτική ζωή των Ιερών Μονών, των Μοναστηριών και των Ησυχαστηρίων μπορεί να 

συνεχίζεται, κατά την κρίση του Ηγουμένου ή της Ηγουμένης και κατόπιν έγκρισης του 

επιχώριου Μητροπολίτη, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν συμμετέχει κανένας άλλος 

πλην της μοναστικής αδελφότητας και με ανώτατο όριο τα δέκα (10) μέλη της μοναστικής 

αδελφότητας, τηρώντας τον κανόνα ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη 

απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους και εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής που 

έχουν θεσπίσει οι δημόσιες αρχές για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

5. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες και 

λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία 

θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή και η προσέλευση συγγενών, 

φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού 

λειτουργού, έως εννέα (9) ατόμων και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής, 

τηρουμένων αυστηρώς των λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών των 

υγειονομικών αρχών. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία και διαχείριση των 

κοιμητηρίων επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν να αποτρέπουν 
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την προσέλευση προσώπων, στα οποία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. 

 

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

 

980. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 82293 της 

18/18.12.2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή 

Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5588) 

Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

83416 της 24/24.12.2020 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ 

Γ.Π.οικ.82293/18.12.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών 

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 

Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 5588)» (Β’ 5725) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.82293/18.12.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και 

Μεταφορών «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή 

Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 5588), παρατείνεται από τη λήξη της έως 

και την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00». 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,  

β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.  4682/2020 (Α’ 76),  

γ) της παρ. 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),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MGsKAGO14TnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQJU8RC6eF54cqKV_Tu541t_jEbBM7rjDmrSCuQK2LWy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8HD1UmmOvtK4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtakYRn9uB1Z9YEngPniEhg3-Xr7phTo7DvadiLNrq8xa
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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,  

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),  

στ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192),  

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. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α’ 31),  

θ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),  

ι) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),  

ια) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 

(Α’ 161),  

ιβ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και  

ιγ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 

(Α’ 151).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

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

4. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

5. 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).  

6. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» 

(Β’ 3053).  

7. Την υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 

Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678).  

8. 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).  
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9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 80588/15.12.2020 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, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 

2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» 

(Β’ 5509), όπως εκάστοτε ισχύει.  

10. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, 

που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι 

οποίοι, ενόψει των τρεχόντων επιδημιολογικών δεδομένων, καθιστούν απολύτως 

αναγκαία την επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας 

των πολιτών και περαιτέρω μέτρων προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τις 19.12.2020 και ώρα 06:00 έως και τις 

26.12.2020 και ώρα 05:59.  

11. Την από 18.12.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.82292/18.12.2020 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 

Πεδίο εφαρμογής 

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 19 

Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και το Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 05:59.  

 

Άρθρο δεύτερο 

Περιορισμός κυκλοφορίας 

1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που 

συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται 

ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της 

κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του τρίτου, του 

τέταρτου και του πέμπτου άρθρου. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει μέλη της 

Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και 

Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, 

Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις που 

αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας 
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και τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του 

Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, 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 και 

των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 

ισχύει, 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. Απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες 

μαρίνες, πάρκα και άλση.  

3. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα 

διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων. Επιβατηγά, 

δημόσιας και ιδιωτικής χρήσεως, οχήματα κυκλοφορούν για τους λόγους των άρθρων 

τρίτου, τέταρτου και πέμπτου μόνο με τον οδηγό και έως έναν (1) επιβάτη. Εξαιρούνται 

του περιορισμού του προηγούμενου εδαφίου οχήματα στα οποία επιβαίνουν, πλην του 

οδηγού, ανήλικα τέκνα, υπό την προϋπόθεση ότι η κατ’ οίκον παραμονή τους υπό την 

εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη. Εξαιρούνται επίσης δημόσιας χρήσης οχήματα που 

μεταφέρουν πρόσωπο, το οποίο χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή 

του. Ειδικώς η λειτουργία επιβατηγών υπηρεσιακών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για 

τη μεταφορά προσωπικού από και προς την εργασία επιτρέπεται μόνο με επίδειξη 

βεβαίωσης του εργοδότη και σχετικού δελτίου κίνησης, από το οποίο προκύπτει η 

διαδρομή του οχήματος, και υπό την προϋπόθεση της κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο του 

πενήντα τοις εκατό (50%) των διαθέσιμων θέσεων επιβατών.  

 

Άρθρο τρίτο 

Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας 

1. Από τις 5.00 έως τις 18:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την 

εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους 

ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:  

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.  

β) Μετακίνηση από και προς το σχολείο, εφόσον λειτουργεί σύμφωνα με το σημείο 8 της 

παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής 

υπουργικής απόφασης.  

γ) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή 

μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική 

επικοινωνία).  

δ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν 

είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.  

ε) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.  
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στ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.  

ζ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση 

διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη 

διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

η) Συνοδεία μαθητών από και προς το σχολείο από γονέα ή κηδεμόνα.  

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο 

(2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας 

απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.  

ι) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.  

ια) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό 

ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την 

επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.  

ιβ) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, 

εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.  

ιγ) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός 

του δήμου κατοικίας του πολίτη.  

2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά 

μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης, σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) και (ιβ) της 

παρ. 2 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή 

διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον 

εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε 

περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, 

περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του 

εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης 

υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου 

εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:  

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου 

Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ 

εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου 

προσωπικού.  

β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση 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 
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διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά 

τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Η βεβαίωση της 

παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) 

ημερών.  

γ) 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 

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.  

δ) Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, μπορεί να λαμβάνεται από την 

ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πάγια βεβαίωση 

κίνησης (τύπου Α).  

3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης είναι 

πάγια, παρέχεται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας περιέχει δε το 

ονοματεπώνυμο του μαθητή/της μαθήτριας, τον τόπο κατοικίας και τη διεύθυνση του 

σχολείου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του μαθητή/ της μαθήτριας.  

4. Για τις περ. (γ) έως και (θ), καθώς και (ια) της παρ. 1, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε 

μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με 

προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο 

προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (βεβαίωση 

τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από την 

ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να 

χορηγούνται μέσω δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 

απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή 

ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο 

forma.gov.gr. Για την περ. (ι) της παρ. 2 απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, 

που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-

hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Οι βεβαιώσεις της 

παρούσας υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής 

δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Για την περ. (ιγ) της παρ. 2 

απαιτείται βεβαίωση του δήμου κατοικίας του πολίτη, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η 

ημέρα ή οι ημέρες και ο προγραμματισμένος χρόνος σίτισης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες.  

 

Άρθρο τέταρτο 

Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της νύκτας 

Από τις 18:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους 

ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την 

εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους 

υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή 

κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία), γ) ατομική κίνηση 

https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
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με κατοικίδιο ζώο. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης 

εφαρμόζονται οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου τρίτου.  

 

Άρθρο πέμπτο 

Μετακινήσεις εκτός Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με 

οποιονδήποτε τρόπο: α) Από και προς την εργασία, β) για λόγους υγείας, γ) προς τον σκοπό 

εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας, δ) για μετάβαση σε τελετή (π.χ. 

κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει η παρούσα ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή 

γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας 

γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την πιστοποίηση των λόγων 

κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου τρίτου.  

 

Άρθρο έκτο 

Ειδικοί κανόνες και αναστολή λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών, ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού 

Κατά τον χρόνο ισχύος της παρούσας ισχύουν τα μέτρα της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης με τις ακόλουθες 

διαφοροποιήσεις:  

1. Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών υπό τους ειδικότερους όρους 

του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

2. Τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30.  

3. Aναστέλλεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων των σημείων 23, 24, 25, 26, 29 και 

30 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) 

κοινής υπουργικής απόφασης, ήτοι α) κάθε δραστηριότητας του ν. 4497/2017 (Α’ 171), β) 

του λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένης και της δραστηριότητας της παράδοσης εκτός 

καταστήματος (click away), καθώς και του λιανικού εμπορίου βιβλίων, με εξαίρεση τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), 

γ) των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίησης νυχιών 

κ.λπ., δ) των δραστηριοτήτων σχολών ερασιτεχνών οδηγών, σχολών οδηγών αυτοκινήτων, 

σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων (Σχολές/ Κέντρα Πιστοποίησης 

Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ, ΚΕΘΕΥΟ), Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων 

Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) και ε) των υπηρεσιών 

τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών, εξαιρουμένου του τεχνικού ελέγχου 

βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων 

οχημάτων με τους όρους και προϋποθέσεις του σημείου 30 του πίνακα της παρ. 1 του 

άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής 

απόφασης.  
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4. Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε πέντε (5) ημέρες, 

για κορωνοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR είτε με χρήση ταχέων αντιγονικών 

δοκιμασιών (rapid test) στους εργαζόμενους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), 

προκειμένου να περιοριστεί η περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και να 

μειωθεί ο κίνδυνος για τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους 

εργαζόμενους στις ΜΦΗ και το οικείο περιβάλλον τους.  

5. Διενεργείται υποχρεωτικός έλεγχος με χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid 

test) σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός επανέλεγχος αυτών κάθε τρεις (3) ημέρες ως 

προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου.  

 

Άρθρο έβδομο 

Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις 

1. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη 

διαπίστωση των παραβάσεων, τις κυρώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων 

διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη 

προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης κοινού, εφαρμόζονται 

τα άρθρα 6 και 8 έως 13 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής 

υπουργικής απόφασης.  

2. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας των άρθρων δεύτερου 

έως και πέμπτου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 

πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο 

εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς 

βεβαίωσης του άρθρου τρίτου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, 

διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.  

3. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση της 

αναστολής λειτουργίας του άρθρου έκτου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων 

(5.000) ευρώ για κάθε παράβαση. Στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας 

επιβάλλεται για την ίδια παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.  

4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης υποβολής σε περιοδικό εργαστηριακό 

έλεγχο της παρ. 4 του άρθρου έκτου επιβάλλεται στους εργαζομένους διοικητικό πρόστιμο 

πεντακοσίων (500) ευρώ και στους εργοδότες τους διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων 

(3.000) ευρώ ανά παράβαση.  

5. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές 

κυρώσεις.  

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 
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1. Για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η τέλεση, με την 

παρουσία φυσικών προσώπων και με την επιφύλαξη της παρ. 2, κάθε είδους λειτουργιών, 

λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών και πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών σε όλους 

ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, 

κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων 

οίκων, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους 

και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 

υγείας.  

2. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε 

είδους θρησκευτικής τελετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από 

θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό 

προσωπικό (όπως ιεροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν 

υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώρους λατρείας εκτός των Ιερών Ναών στους 

οποίους χοροστατεί Μητροπολίτης, στους οποίους ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι (6), 

και υπό την προϋπόθεση τήρησης: α) της αναλογίας ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας 

με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους, καθώς και β) των θεσπισθέντων 

προληπτικών μέτρων υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Οι 

θύρες εισόδου και εξόδου του χώρου λατρείας παραμένουν κλειστές και ο κατά νόμο 

θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα, ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν εισέρχεται στον χώρο λατρείας κατά τη 

διάρκεια της τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε είδους 

θρησκευτικής τελετής. Σε περίπτωση που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική σύναξη, 

ιεροπραξία ή κάθε είδους θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από εθνικής ή τοπικής 

εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία 

του απολύτως αναγκαίου τεχνικού προσωπικού του μέσου, το οποίο δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.  

3. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους χώρους λατρείας 

που βρίσκονται εντός δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή άλλων 

υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, 

γηροκομείων, οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων). Η κατ’ εξαίρεση τέλεση 

λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών 

που προβλέπεται στην παρ. 2 δεν επιτρέπεται σε χώρους λατρείας που βρίσκονται εντός 

ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων 

εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).  

4. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης 

του συνόλου της Επικράτειας, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας δεν 

δέχονται κοινό και πιστούς σε οργανωμένες ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Η 

λατρευτική ζωή των Ιερών Μονών, των Μοναστηριών και των Ησυχαστηρίων μπορεί να 

συνεχίζεται, κατά την κρίση του Ηγουμένου ή της Ηγουμένης και κατόπιν έγκρισης του 

επιχώριου Μητροπολίτη, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν συμμετέχει κανένας άλλος 

πλην της μοναστικής αδελφότητας και με ανώτατο όριο τα δέκα (10) μέλη της μοναστικής 

αδελφότητας, τηρώντας τον κανόνα ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη 

απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους και εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής που 

έχουν θεσπίσει οι δημόσιες αρχές για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  
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5. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες και 

λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία 

θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή και η προσέλευση συγγενών, 

φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού 

λειτουργού, έως εννέα (9) ατόμων και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής, 

τηρουμένων αυστηρώς των λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών των 

υγειονομικών αρχών. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία και διαχείριση των 

κοιμητηρίων επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν να αποτρέπουν 

την προσέλευση προσώπων, στα οποία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. 

 

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

 

981. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4763 της 21/21.12.2020 «Εθνικό Σύστημα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση 

στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας 

πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), 

κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για 

το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 254) 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1  Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) - Σκοπός  

Άρθρο 2  Ορισμοί  

Άρθρο 3  Αρχές διακυβέρνησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά 

βίου μάθησης  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8goX2c34K7tJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQolKC15UWtF7_bt00e9XOKpB6w0y8rsCXCkyfK1zLBM
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Άρθρο 4  Σχεδιασμός και συντονισμός των πολιτικών για την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση και τη νεολαία  

Άρθρο 5  Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)  

Άρθρο 6  Σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την παραγωγή και 

την αγορά εργασίας  

Άρθρο 7  Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)  

Άρθρο 8  Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Κ.) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. 

Άρθρο 9  Σκοπός των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης και των Επαγγελματικών 

Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.  

Άρθρο 10  Όροι και διαδικασία ίδρυσης των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του 

Ο.Α.Ε.Δ.  

Άρθρο 11  Φοίτηση στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.  

Άρθρο 12  Κανονισμοί Λειτουργίας των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του 

Ο.Α.Ε.Δ.  

Άρθρο 13  Διοίκηση και στελέχωση των Ε.Σ.Κ.  

Άρθρο 14  Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά 

δικαιώματα  - Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4186/2013  

Άρθρο 15  Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Π.ΕΠΑ.Λ.) 

Άρθρο 16  Σκοπός των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)  

Άρθρο 17  Ίδρυση των Π.ΕΠΑ.Λ.  

Άρθρο 18  Φοίτηση στα Π.ΕΠΑ.Λ.  

Άρθρο 19  Εκπαιδευτικός οδηγός των Π.ΕΠΑ.Λ.  

Άρθρο 20  Κέντρο Επιμόρφωσης Π.ΕΠΑ.Λ.  

Άρθρο 21  Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
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ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) 

Άρθρο 22  Σκοπός των Ι.Ε.Κ.  

Άρθρο 23  Όροι και διαδικασίες ίδρυσης των Ι.Ε.Κ.  

Άρθρο 24  Ίδρυση Πειραματικών Ι.Ε.Κ. και Θεματικών Ι.Ε.Κ.  

Άρθρο 25  Φοίτηση στα Ι.Ε.Κ.  

Άρθρο 26  Οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων τμημάτων  

Άρθρο 27  Πρακτική άσκηση - Μαθητεία  

Άρθρο 28  Συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε. 

Άρθρο 29  Ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.  

Άρθρο 30  Κανονισμοί Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.  

Άρθρο 31  Όργανα διοίκησης των Ι.Ε.Κ.  

Άρθρο 32  Διοικητική οργάνωση των Ι.Ε.Κ.  

Άρθρο 33  Επίδομα θέσης ευθύνης - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4354/2015  

Άρθρο 34  Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε΄  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ 

ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

Άρθρο 35  Σκοπός  

Άρθρο 36  Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας  

Άρθρο 37  Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης  

Άρθρο 38  Ειδικότητες Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας  

Άρθρο 39  Διοίκηση τμημάτων Μαθητείας  

Άρθρο 40  Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

Άρθρο 41  Οδηγοί κατάρτισης  

Άρθρο 42  Πιστοποίηση αποφοίτων  

Άρθρο 43  Πρόσβαση στο Επίπεδο έξι του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων  

Άρθρο 44  Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ΄  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Άρθρο 45  Σκοπός - Στόχος  

Άρθρο 46  Αρμόδιοι φορείς διαμόρφωσης και εφαρμογής του Ελληνικού Πλαισίου 

Προσόντων  

Άρθρο 47  Αρχιτεκτονική δομή και περιγραφικοί δείκτες επιπέδων πλαισίου  

Άρθρο 48  Διαμόρφωση και λειτουργία του Πλαισίου  

Άρθρο 49  Αντιστοίχιση Επιπέδων του Πλαισίου με τα Επίπεδα του Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (Ε.Π.Ε.Π.)  

Άρθρο 50  Ρυθμίσεις για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

Άρθρο 51  Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) 

Άρθρο 52  Σκοπός των Κ.Δ.Β.Μ.  

Άρθρο 53  Ίδρυση, αδειοδότηση και πιστοποίηση ποιότητας των Κ.Δ.Β.Μ.  

Άρθρο 54  Εκπαιδευτές των Κ.Δ.Β.Μ.  

Άρθρο 55  Παρακολούθηση προγραμμάτων στα Κ.Δ.Β.Μ.  

Άρθρο 56  Πρακτική άσκηση στα Κ.Δ.Β.Μ.  

Άρθρο 57  Πιστοποιημένα Προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ.  

Άρθρο 58  Επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων Κ.Δ.Β.Μ.  

Άρθρο 59  Δημοσιοποίηση πιστοποιημένων προγραμμάτων Κ.Δ.Β.Μ.  

Άρθρο 60  Αρχεία και Έντυπα Κ.Δ.Β.Μ.  

Άρθρο 61  Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης των Κ.Δ.Β.Μ.  

Άρθρο 62  Εποπτεία και έλεγχος των Κ.Δ.Β.Μ.  

Άρθρο 63  Ένταξη των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

των Α.Ε.Ι. στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ.  

Άρθρο 64  Ειδική χρηματοδότηση Κ.Δ.Β.Μ.  

Άρθρο 65  Μεταβολές αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ.  

Άρθρο 66  Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ΄  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) 
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Άρθρο  67  Σκοπός των Σ.Δ.Ε. 

Άρθρο  68  Ίδρυση των Σ.Δ.Ε.  

Άρθρο  69  Φοίτηση στα Σ.Δ.Ε. - Πρόγραμμα σπουδών  

Άρθρο  70  Όργανα διοίκησης των Σ.Δ.Ε.  

Άρθρο  71  Στελέχωση των Σ.Δ.Ε.  

Άρθρο  72  Κανονισμός λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.  

Άρθρο  73  Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

Άρθρο 74  Λειτουργία εκπαιδευτικών δομών στα Καταστήματα Κράτησης  

Άρθρο 75  Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ΄  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ 

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ 

Άρθρο 76  Ελληνομάθεια  

Άρθρο 77  Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ΄  

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. 

Άρθρο 78  Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης  

Άρθρο 79  Αποστολή της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. - Τροποποίηση του άρθρου 66 του 

π.δ. 18/2018  

Άρθρο 80  Συγκρότηση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. - Τροποποίηση των άρθρων 2 

και 66 του π.δ. 18/2018  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

(Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) 

Άρθρο 81  Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου 

Μάθησης και Νεολαίας - Τροποποίηση του άρθρου 67 του π.δ. 18/2018  

Άρθρο 82  Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. - Τροποποίηση του 

άρθρου 68 του π.δ. 18/2018  

Άρθρο 83  Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Προσθήκη 

άρθρου 68Α στο π.δ. 18/2018  

Άρθρο 84  Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης - Προσθήκη άρθρου 68Β στο π.δ. 18/2018  

Άρθρο 85  Διεύθυνση Νεολαίας - Προσθήκη άρθρου 68Γ στο π.δ. 18/2018  

Άρθρο 86  Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου 

Μάθησης - Προσθήκη άρθρου 68Δ στο π.δ. 18/2018 

Άρθρο 87  Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας - Προσθήκη άρθρου 68Ε στο 

π.δ. 18/2018  

Άρθρο 88  Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας - Τροποποίηση 

του άρθρου 69 του π.δ. 18/2018  

Άρθρο 89  Οργανικές θέσεις - Τροποποίηση των άρθρων 70 και 71 του π.δ. 18/2018  

Άρθρο 90  Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων - Τροποποίηση του άρθρου 84 του 

π.δ. 18/2018  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (I.E.Π.) 

Άρθρο 91  Σκοπός και αρμοδιότητες  

Άρθρο 92  Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)  

Άρθρο 93  Αρμοδιότητες διευθυντή και αναπλήρωση υποδιευθυντή Οικονομικής 

Υπηρεσίας  

Άρθρο 94  Επιστημονικό προσωπικό  

Άρθρο 95  Διοικητικό προσωπικό  

Άρθρο 96  Επιστημονική Υπηρεσία  

Άρθρο 97  Διοικητική Υπηρεσία  

Άρθρο 98  Δημιουργία ψηφιακής βιβλιογραφικής βάσης  

Άρθρο 99  Ηλεκτρονικές συμβάσεις έργου  

Άρθρο 100  Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 101  Ρυθμίσεις για τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)-Τροποποίηση του 

άρθρου 10 του ν. 1566/1985  

Άρθρο 102  Τίτλοι σπουδών Εσπερινών Λυκείων - Τροποποίηση του άρθρου 6 του 

ν. 1566/1985  

Άρθρο 103  Πρακτική άσκηση σπουδαστών Κολλεγίων  

Άρθρο 104  Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολεγίων - Τροποποίηση του 

άρθρου 15 του ν. 3696/2008  

Άρθρο 105  Υπηρεσία Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (άρθρα 56 και 57 της 

Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και άρθρο 12 του π.δ. 165/2000) - Τροποποίηση του 

άρθρου 59 του π.δ. 38/2010  

Άρθρο 106  Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως - Τροποποίηση του άρθρου 64 του 

ν. 4415/2016  

Άρθρο 107  Υπαγωγή σε υπηρεσιακό συμβούλιο - Τροποποίηση του άρθρου 50 του 

ν. 4415/2016 (Α΄ 159)  

Άρθρο 108  Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών - Κουρέων και 

Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών - Τροποποίηση του άρθρου 239 

του ν. 4281/2014  

Άρθρο 109  Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης - Μητρώο Εκπαιδευτών 

Επαγγελματικής Κατάρτισης  - Τροποποίηση του άρθρου 55 του 

ν. 4692/2020  

Άρθρο 110  Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής 

Τεχνών και Επαγγελμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4186/2013  

Άρθρο 111  Διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Φυσικής Αγωγής - Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4452/2017  

Άρθρο 112  Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση  - Τροποποίηση των 

άρθρων  4, 5 και  16 του ν. 4415/2016  

Άρθρο 113  Καταβολή ειδικού επιμισθίου εξωτερικού 

Άρθρο 114  Τοπική πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων - Τροποποίηση του άρθρου 63 

του ν. 4589/2019  

Άρθρο 115  Άσκηση αίτησης θεραπείας κατά των οριστικών αξιολογικών πινάκων 

κατάταξης των εκπαιδευτικών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 61 του 

ν. 4589/2019  

Άρθρο 116  Επιχορήγηση του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος  

Άρθρο 117  Έκδοση διδακτικών βιβλίων του τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων 

Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενίδου  

Άρθρο 118  Μη δημοσίευση των πράξεων ορισμού των μελών των επιτροπών 

οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού 
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Πληροφορικής - Τροποποίηση της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του 

ν. 3469/2006  

Άρθρο 119  Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων που είναι Κληρικοί σε Μητροπόλεις του αποδήμου 

Ελληνισμού 

 Άρθρο 120  Εκκλησιαστικά αρχεία, αρχεία των Μονών του Αγίου Όρους και αρχεία 

θρησκευτικών κοινοτήτων - Αντικατάσταση του άρθρου 164 του 

ν. 4610/2019  

Άρθρο 121   Πλήρωση κενών θέσεων προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης - 

Τροποποίηση της παρ. 14 του άρθρου 30 του ν. 4713/2020  

Άρθρο 122  Ζητήματα σύστασης υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών - 

Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4342/2015  

Άρθρο 123  Ζητήματα συγκρότησης υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών  

Άρθρο 124  Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών  

Άρθρο 125  Πρόγραμμα σπουδών ξένων σχολείων - Τροποποίηση της παρ. 1 του 

άρθρου 34 του ν. 3794/2009  

Άρθρο 126  Υπολογισμός μαθήματος Φυσικής Αγωγής στον Γενικό Μέσο Όρο για όλες 

τις τάξεις του Γενικού Λυκείου - Τροποποίηση των άρθρων 102 και 110 του 

ν. 4610/2019  

Άρθρο 127  Μετονομασία ξένων σχολείων - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 35 

του ν. 4186/2013  

Άρθρο 128  Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας - 

Αντικατάσταση άρθρου 4 του ν. 2740/1999  

Άρθρο 129  Ζητήματα διατμηματικών ή διιδρυματικών Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) - Τροποποίηση του άρθρου 43 του 

ν. 4485/2017  

Άρθρο 130  Παράταση προθεσμίας έκδοσης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης  

Άρθρο 131  Αρμοδιότητες Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης των 

Ε.Λ.Κ.Ε. - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017  

Άρθρο 132  Ζητήματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική 

Επαγγελματική Κατάρτιση»  

Άρθρο 133  Βραβεία αριστείας σε πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - 

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993  

Άρθρο 134  Ζητήματα συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)  

Άρθρο 135  Αδειοδότηση των ιδιωτικών σχολείων της Διοίκησης Διοικητικής 

Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) του Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ)  

Άρθρο 136  Κέντρα Ελληνικών Σπουδών 
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Άρθρο 137  Ειδικές ρυθμίσεις για χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε πολίτες 

τρίτων χωρών, φοιτητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής που 

συμμετέχουν σε θερινά προγράμματα σπουδών και εργαζομένους σε 

επιχείρηση που συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών σε Κολλέγια - 

Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4251/2014  

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ 

ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/958 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (EE L 173) 

Άρθρο 138  Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)  

Άρθρο 139  Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)  

Άρθρο 140  Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)  

Άρθρο 141  Εκ των προτέρων αξιολόγηση των νέων μέτρων και έλεγχος 

αναλογικότητας (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)  

Άρθρο 142  Απαγόρευση των διακρίσεων (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)  

Άρθρο 143  Αιτιολόγηση βάσει σκοπών δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 6 της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2018/958)  

Άρθρο 144  Αναλογικότητα (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)  

Άρθρο 145  Πληροφόρηση και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (άρθρο 8 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)  

Άρθρο 146  Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών (άρθρο 10 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)  

Άρθρο 147  Διαφάνεια (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)  

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

Άρθρο 148  Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας  

Άρθρο 149  Εφαρμοστική διάταξη της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας  
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ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 150  Θέματα Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής - Τροποποίηση των 

άρθρων 32 και 61 του ν. 4653/2020  

Άρθρο 151  Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»  

Άρθρο 152  Περιπτώσεις μετεγγραφών φοιτητών που υπάγονται στην Επιτροπή του 

άρθρου 79 του ν. 4692/ 2020 - Τροποποίηση του άρθρου 77 του 

ν. 4386/2016  

Άρθρο 153  Εκλογές οργάνων διοίκησης στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του 

Ιονίου Πανεπιστημίου - Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4559/2018  

Άρθρο 154  Ισχύς αποφάσεων για τις αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων της Εθνικής 

Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) - Τροποποίηση του άρθρου 59 

του ν. 4653/2020  

Άρθρο 155  Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) - Τροποποίηση των 

άρθρων 14 και 21 του ν. 4115/2013  

Άρθρο 156  Δαπάνη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για διδακτικά βιβλία των 

Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους 2019-2020  

Άρθρο 157  Ρυθμίσεις για τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.)  

Άρθρο 158  Θέματα λειτουργίας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)  

Άρθρο 159  Αναστολή άσκησης καθηκόντων - Τροποποίηση του άρθρου 24 του 

ν. 4009/2011 (Α΄ 195) 

 Άρθρο 160  Ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής 

προστασίας  - Τροποποίηση του άρθρου 12 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76)  

Άρθρο 161  Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του 

κορωνοϊού COVID-19  

Άρθρο 162  Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας  

Άρθρο 163  Αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής - Τροποποίηση των 

άρθρων 112 και 113 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)  

Άρθρο 164  Ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και 

επαγγελματικής ισοδυναμίας - Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010  

Άρθρο 165  Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών  
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Άρθρο 166  Ζητήματα Καθηγητών και λεκτόρων εφαρμογών των πρώην Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)  

Άρθρο 167  Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) - Τροποποίηση των 

υποπαρ. Θ12 και Θ13 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012  

Άρθρο 168  Ζητήματα συμβάσεων φοιτητών που συμμετείχαν σε προγράμματα 

πρακτικής άσκησης  

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 169  Μεταβατικές διατάξεις  

Άρθρο 170  Καταργούμενες διατάξεις  

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 171  Έναρξη ισχύος 

 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) 

 

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

… 

Άρθρο 113 

Καταβολή ειδικού επιμισθίου εξωτερικού 

Ειδικά και μόνο για το σχολικό έτος 2020-2021 ως προς το Βόρειο Ημισφαίριο και έως 

την 31-12-2021 ως προς το Νότιο Ημισφαίριο, το χρονικό διάστημα ισχύος ειδικών 

μέτρων που λαμβάνονται στις χώρες απόσπασης εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων 

και Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης για την αποφυγή και τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID19 και τα οποία επηρεάζουν τη δυνατότητα παροχής 
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υπηρεσίας διά ζώσης, λογίζεται ως χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσίας για τον σκοπό 

της καταβολής του ειδικού επιμίσθιου εξωτερικού. Η εφαρμογή του πρώτου εδαφίου 

προϋποθέτει ότι: α) έχει πραγματοποιηθεί ανάληψη υπηρεσίας και β) οι αποσπασμένοι 

παραμένουν στη Χώρα απόσπασης. 

 

… 

Άρθρο 130 

Παράταση προθεσμίας έκδοσης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης 

Η προθεσμία έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) παρατείνεται έως την 30ή.6.2021 για όλους τους Ειδικούς 

Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Ε.Ι.), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), τα ερευνητικά κέντρα, 

τα ινστιτούτα και τους τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) 

που έχουν σχετική υποχρέωση έκδοσης αυτού. 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

… 

Άρθρο 150 

Θέματα Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής - Τροποποίηση των άρθρων 32 

και 61 του ν. 4653/2020 

… 

2. Το άρθρο 61 του ν. 4653/2020 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:  

«Άρθρο 61 

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄ 

Κατά την πρώτη εφαρμογή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού 

Πιστοποιητικού Πληροφορικής το έτος 2021, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν 

αποκλειστικά οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που 

ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6-12-2018 απόφασης 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ– Μ5Η), 

καθώς και οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2020-

2021. Κατά το έτος 2022, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι μαθητές που θα 

ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2021-2022.». 

 

… 

Άρθρο 160 
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Ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας - 

Τροποποίηση του άρθρου 12 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) 

(Τροποποιούνται οι παρ. 2, 3 και 4 και διαμορφώνεται στο σύνολό του το άρθρο 12 της 

από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25)  

 

Άρθρο 161 

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 

Η ισχύς των άρθρων εξηκοστού πέμπτου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 8), η  οποία κυρώθηκε με το  άρθρο  1 του ν.  4683/2020 (Α΄  83), 

τεσσαρακοστού πρώτου της από 13-4-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), 

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

άρθρου τριακοστού έκτου και της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 1-5-

2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4690/2020, ως προς τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τη διαδικασία 

αποδοχής δωρεών από τρίτους και ως προς ειδικά διοικητικά θέματα για την 

επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, που έχει παραταθεί με το άρθρο 287 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), 

παρατείνεται έως τις 31-3-2021. Η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1-5-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 

ισχύει και για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

Βλ. και την υ.α. 50433/Ζ1/2021 «Ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής εναλλακτικών 

τρόπων πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών, λόγω των 

έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 

έτους 2020-2021» (Β’ 1873), κατωτ. αριθ. 1307. 

 

Άρθρο 162 

Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

Με το άρθρο 95 του ν. 4790/021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι:«Η ισχύς 

του άρθρου 162 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), ως προς τη διεξαγωγή εκλογικών 

διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, παρατείνεται, από τη λήξη 

της, έως την 31η.7.2021.»  

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που 

δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.3.2021, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) 

πραγματοποιούνται με ηλεκτρονική ψηφοφορία οι ακόλουθες εκλογικές διαδικασίες:  

α) η ανάδειξη του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης των Ειδικών 

Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και η ανάδειξη των μελών του Ειδικού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HrWp6VkYB5y4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ-vNmYFKZ89fRN9PpQanEnzKcs9ODJtnJDas9LqGlqB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017,  

β) η ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων 

και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των 

επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων (Τομείς, Τμήματα, Σχολές), 

γ) η ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων 

ή Σχολών των Α.Ε.Ι.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής 

της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών του παρόντος άρθρου. 

Εκδόθηκε η υ.α. 60944/Ζ1/2021 «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων 

των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών 

Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά 

όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών 

μονάδων τους» (Β’ 2358), κατωτ. αριθ. 1366.  

… 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 171 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του, και της Συμφωνίας που 

κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 13 αυτής. 

 

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

 

982. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 

80486 της 14/21.12.2020 «Ορισμός του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της 

παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/ 2015 (Α’ 164)» (Β’ 5595)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α’ 164), με την οποία αντικαταστάθηκε 

η περ. Γ’ της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297),  

β. της παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), όπως αυτές διατηρήθηκαν σε 

ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 4472/2017 (Α’ 74),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Xne5rO2Ypm7uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVF503TFHk5GyiZu-9E-Ed_j_3xZiN6SFTQaPZr_Ez2a
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8skCgDy0jo1YliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX-Voot5Wx39PUMX4n7BQ8Vhus-BepY1b0PcNJyNNAEh
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γ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133),  

δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει,  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),  

στ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),  

ζ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).  

2. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 (Β’ 4805) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη.  

3. Την υπ’ αρ. 50713/11-8-2020 (Β’ 3360) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη.  

4. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 59426/14-8-2019 απόφαση «Διορισμός μετακλητού 

Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (ΥΟΔΔ 578).  

5. Την υπό στοιχεία Β2α/75324/24.11.2020 βεβαίωση της Γ.Δ.Ο.Υ. από την οποία 

προκύπτει ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη 

3.700.000 € εις βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος 

οικονομικού έτους των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Π.Ε, η οποία βρίσκεται εντός των ορίων 

του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.  

6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, από 

την παρούσα απόφαση.  

7. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 24ωρη βάση των Νοσηλευτικών 

Ιδρυμάτων και των Μονάδων Π.Φ.Υ.  

8. Την ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων και τον περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊού, αποφασίζουμε:  

 

Τον ορισμό του ύψους του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 

34 του ν. 4351/2015 (Α’ 164) από 9% σε 15% από 01.10.2020 για χρονικό διάστημα τριών 

(3) μηνών (31.12.2020), προς το σκοπό της κάλυψης των εκτάκτων αναγκών προστασίας 

υγείας από την μετάδοση του κορωνοϊού COVID-19.  

Από 1.1.2021 το ύψος του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 

34 του ν. 4351/2015 (Α’ 164), επανέρχεται στο ύψος του ποσοστού 9%. 

 

----------.---------- 
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983. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1276 της 

14/21.12.2020 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου 

κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

εντός των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020» (B’ 5635) 
Με την απ. Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. Α. 1038 της 25/26.2.2021 «Παράταση 

της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών 

παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Νοεμβρίου και 

Δεκεμβρίου 2020 καθώς και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021» (Β’ 773), 

ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2021 η προθεσμία υποβολής 

των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε: α) 

εντός των μηνών Νοεμβρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2020, η οποία είχε αρχικά 

παραταθεί μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2021 δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1276/2020 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, και β) εντός των μηνών Ιανουαρίου 2021 

και Φεβρουαρίου 2021 ή λήγει εντός του μηνός Μαρτίου 2021, καθώς και των 

δηλώσεων των οποίων μέσα στους μήνες αυτούς έληγε ή λήγει η τρίμηνη προθεσμία 

για υποβολή αίτησης παράτασης, ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί αυτή.» 

Για μεταγενέστερη παράταση της προθεσμίας υποβολής των ίδιων άνω δηλώσεων με 

διαφορετική καταληκτική ημερομηνία υποβολής, βλ. την υ.α. Α.1113 της 24/24.5.2021 

«Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών 

και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών 

Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021» (Β’ 2145), κατωτ. αριθ. 1336. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’ 34), όπως ισχύει, με την οποία 

εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με απόφασή του που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις προθεσμίες που ορίζονται από τις 

κείμενες φορολογικές διατάξεις υποβολής φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις.  

2. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως 

ισχύει.  

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.  

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

5. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

6. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

7. 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 την παρ. 10 του άρθρου 41 του 

ν. 4389/2016, όπως ισχύει, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SzxSnDKDtksliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQxcI5NahiWumQ7b0Z-5PgeBlO5tAX8i1OV8jcCWdpm2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL83VlfKbAd8MB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIub8zTBoO3FOpQcDQ4j_2EBX703A_r0QYILk4G-68lv6X
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Ap8iVLKqPI8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVjEZ8-p1SxqDFISu3ORzpsjNnecLXKZfl8sKg1za-FZ
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Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπ’ αρ. 5294/ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

8. Τον Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και 

Κερδών από Τυχερά Παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 

(Α’ 266), όπως ισχύει.  

9. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων 

φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών στο πλαίσιο των περιοριστικών 

μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19.  

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Παρατείνεται μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής των 

δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε εντός του 

μηνός Νοεμβρίου 2020 ή λήγει εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2020, καθώς και των 

δηλώσεων των οποίων μέσα στους μήνες αυτούς έληγε ή λήγει η τρίμηνη προθεσμία για 

υποβολή αίτησης παράτασης, ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί αυτή.  

Για όσες περιπτώσεις η αρχική (εξάμηνη ή ετήσια) προθεσμία υποβολής των δηλώσεων 

φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, έληγε ή λήγει από την 27η Νοεμβρίου 

μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, αφετηρία της τρίμηνης προθεσμίας για υποβολή 

αίτησης παράτασης αποτελεί η νόμιμη λήξη της εξάμηνης ή ετήσιας προθεσμίας κατά 

περίπτωση. 

 

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

 

984.ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1278 της 18/21.12.2020 «Παράταση προθεσμίας» (Β’ 5636)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη 

φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 330) και ειδικότερα την 

εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 9 αυτού, όπως ισχύουν.  

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

(Α’ 170), όπως ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

του Πρώτου Μέρους του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SzxSnDKDtksfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdoXg3gUuGHV7BBTnJ-pUXNh9WdwtRYi3UtnhYThENGR
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4. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 

(Α’ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του 

ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την υπ’ αρ. 5294/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).  

5. Την υπό στοιχεία Δ. OPΓ. A 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» (Β’ 4738), όπως ισχύει.  

6. Την υπό στοιχεία Α. 1206/2020 (Β’ 4173) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί 

ειδικού φόρου επί των ακινήτων.  

7. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση 

απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, λόγω των ειδικών συνθηκών που 

επικρατούν στη χώρα και του περιορισμού της κυκλοφορίας, εξαιτίας της πανδημίας του 

Covid 19.  

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:  

 

Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης, που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του 

άρθρου 4 της υπό στοιχεία 1206/2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., παρατείνεται 

έως και την 31-01-2021. 

Βλ. την απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. Α 1206/21-

28.9.2020 «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α' 330) για 

τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία 

χορήγησης των απαλλαγών» (Β’ 4173). 

 

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

 

985. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1279 της 

17/21.12.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-

03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)» (Β’ 5638)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου  2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/147
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rJvj2NJOGAG4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMterVGEnuYh__LyEJHUC7H6mBroqgO5ZWmrhR7CYkATxF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SzxSnDKDtkvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdYdnnanE9qUiF1nmiRlmb9l6mHCfg55-zjSNhdnA0jS
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2. Τις διατάξεις του άρθρου  38 του ν.  4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για 

την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 

(L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή 

Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 227).  

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

(Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις του ν.δ.  356/1974 «Περί κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» 

(Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.  

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

6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» 

(Α΄ 6).  

7. Την 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), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 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. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄»Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

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

12. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, περί 

σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Α΄ 222), όπως ισχύει, 

σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 

του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.  

13. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 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 της παρ. 10 του άρθρου 41 

του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου 

Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «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 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 

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



 

141 

 

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6-11-2020 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, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «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).  

15. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 76629/28-11-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και 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 και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «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).  

16. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 78363/5-12-2020 κοινή υπουργική απόφαση 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού CΟVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 

7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00» 

(Β΄ 5350).  

17. Την υπό στοιχεία Α. 1256/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (Α΄ 55)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η  οποία κυρώθηκε με 

το  άρθρο  2 του ν.  4682/2020 (Α΄ 76)» (Β΄ 5206).  

18. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

19. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  

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

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Δεκεμβρίου 2020 ρυθμίσεων και 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά 

Κέντρα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό 

δραστηριότητας στις 20-3-2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα ή των 

οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 
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δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά 

προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι 

μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020, 

των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή ανά την επικράτεια είτε λόγω 

απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της 

εφαρμογής του μέτρου της περ. α΄ της υποπαρ. 2Α του ενδέκατου άρθρου της από 20-3-

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

ν.  4683/2020 (Α΄ 83). Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται 

τα πρόσωπα της παρ. 5 του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76).  

Η εν λόγω δόση Δεκεμβρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου 

μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής 

καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 

του ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και της υπό στοιχεία Α. 1256/2020 (Β΄ 5206) απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομικών.  

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται οι εργαζόμενοι: α) στους 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 ν.  4270/2014, 

β)  στα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) στα 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) στις εκτός αυτής δημόσιες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ανεξαρτήτως 

εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο 

Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου.  

3. Τα στοιχεία των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή 

λαμβάνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, 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) 
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01.49.3  Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων 

προβιών και δερμάτων 

01.63.10.12  Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο 

λογαριασμό) 

01.63.10.13  Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για 

λογαριασμό τρίτων) 

02.10   Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες 

02.20   Υλοτομία 

02.30   Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής 

02.40   Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 

03.11   Θαλάσσια αλιεία 

03.12   Αλιεία γλυκών υδάτων 

03.21   Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 

03.22   Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 

05.10   Εξόρυξη λιθάνθρακα 

05.20   Εξόρυξη λιγνίτη 

07.10   Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 

07.29   Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 

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 



 

144 

 

10.32   Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 

10.39   Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

10.41   Παραγωγή ελαίων και λιπών 

10.42   Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

10.51   Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 

10.52   Παραγωγή παγωτών 

10.61   Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων 

10.62   Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 

10.71   Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.72  Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών 

ζαχαροπλαστικής 

10.73  Παραγωγή μακαρονιών, 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 
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13.30   Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 

13.91   Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 

13.92  Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 

13.93   Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 

13.94   Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 

13.95  Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, 

εκτός από τα ενδύματα 

13.96  Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών 

ειδών 

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

14.11   Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 

14.12   Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 

14.13   Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

14.14   Κατασκευή εσωρούχων 

14.19   Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 

14.20   Κατασκευή γούνινων ειδών 

14.31   Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 

14.39   Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

15.11   Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 

15.12  Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, 

ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας 

15.20   Κατασκευή υποδημάτων 

16.10   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 
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17.22  Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών 

τουαλέτας 

17.23   Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 

17.24   Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) 

17.29   Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 

18.11   Εκτύπωση εφημερίδων 

18.12   Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 

18.13   Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 

18.14   Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 

18.20   Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

19.10   Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) 

20.11   Παραγωγή βιομηχανικών αερίων 

20.12   Παραγωγή χρωστικών υλών 

20.13   Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών 

20.14   Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών 

20.15   Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 

20.16   Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 

20.17  Παραγωγή συνθετικού 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) 
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22.21  Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων 

μορφών 

22.22   Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 

22.23   Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 

22.29   Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 

23.11   Κατασκευή επίπεδου γυαλιού 

23.12   Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 

23.13   Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

23.14   Κατασκευή ινών γυαλιού 

23.19  Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του 

γυαλιού για τεχνικές χρήσεις 

23.20   Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων 

23.31   Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών 

23.32  Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή 

γη 

23.41  Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών 

διακοσμητικών ειδών 

23.42   Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής 

23.43  Κατασκευή κεραμικών 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 
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24.20  Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη 

μορφή και συναφών εξαρτημάτων 

24.31   Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα 

24.32   Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα 

24.33   Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα 

24.34   Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων 

24.41   Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων 

24.42   Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου) 

24.43   Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου 

24.44   Παραγωγή χαλκού 

24.45   Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

24.46   Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων 

24.51   Χύτευση σιδήρου 

24.52   Χύτευση χάλυβα 

24.53   Χύτευση ελαφρών μετάλλων 

24.54   Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

25.11   Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 

25.12   Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 

25.21   Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 

25.29   Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 

25.30  Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για 

την κεντρική θέρμανση 

25.50  Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων 

με έλαση·κονιομεταλλουργία 

25.61   Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 

25.62   Μεταλλοτεχνία 

25.71   Κατασκευή μαχαιροπίρουνων 

25.72   Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων 

25.73   Κατασκευή εργαλείων 

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 
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25.99   Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα 

26.11   Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

26.12   Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 

26.20  Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

26.30   Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

26.40   Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

26.51   Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 

26.52   Κατασκευή ρολογιών 

26.60  Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και 

θεραπευτικής χρήσης 

26.70   Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 

26.80   Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 

27.11  Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών 

μετασχηματιστών 

27.12   Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 

27.20   Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

27.31   Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών 

27.32  Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων 

27.33   Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης 

27.40   Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 

27.51   Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

27.52   Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

27.90   Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 

28.11  Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες 

αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων 

28.12   Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας 

28.13   Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών 

28.14   Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων 

28.15  Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, 

στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης 

28.21   Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 

28.22   Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 

28.23  Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) 
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28.24   Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός 

28.25  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 

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

28.30   Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 

28.41   Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 

28.49   Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών 

28.91   Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 

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

κατασκευές 

28.93   Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 

28.94  Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών 

28.95   Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 

28.96   Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών 

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

29.10   Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

29.20  Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή 

ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

29.31  Κατασκευή ηλεκτρικού 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 
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32.13   Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 

32.20   Κατασκευή μουσικών οργάνων 

32.30   Κατασκευή αθλητικών ειδών 

32.40   Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 

32.50   Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 

32.91   Κατασκευή σκουπών και βουρτσών 

32.99   Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα 

33.11   Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 

33.12   Επισκευή μηχανημάτων 

33.13   Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 

33.14   Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 

33.15   Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 

33.16   Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

33.17   Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 

33.19   Επισκευή άλλου εξοπλισμού 

33.20   Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

35.13   Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 

35.14   Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 

35.22   Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 

35.23   Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 

35.30   Παροχή ατμού και κλιματισμού 

37.00   Επεξεργασία λυμάτων 

38.11   Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.12   Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.21   Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.22   Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.31   Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 

38.32   Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 

39.00  Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση 

αποβλήτων 

41.10   Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 

41.20   Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 

42.11   Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 
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42.12   Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 

42.13   Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 

42.21   Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 

42.22  Κατασκευή κοινωφελών 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 
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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  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 

52.23   Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 
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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 

56.21   Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29  Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται 

από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30   Δραστηριότητες παροχής ποτών 

58.11   Έκδοση βιβλίων 

58.12   Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων 

58.13   Έκδοση εφημερίδων 

58.14   Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 

58.19   Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 

58.21   Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

58.29   Έκδοση άλλου λογισμικού 

59.11  Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.12  Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, 

βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.13  Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.14   Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

59.20   Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

60.10   Ραδιοφωνικές εκπομπές 

60.20   Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών 

61.90   Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

62.01   Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.02  Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές 
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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 

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 

78.20   Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης 
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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 

85.20   Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

85.31   Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.32   Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.41   Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 
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85.42   Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.51   Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52   Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.53   Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

85.59   Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

85.60   Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 

86.21   Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.22   Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.23   Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 

86.90   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 

90.01   Τέχνες του θεάματος 

90.02   Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03   Καλλιτεχνική δημιουργία 

90.04   Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01   Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02   Δραστηριότητες μουσείων 

91.03  Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης 

επισκεπτών 

91.04  Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 

92.00  Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών 

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

απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) 

93.11   Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12   Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 
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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 

Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι 

εγγεγραμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων 

Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική 

Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημερωσης κατά την έκδοση της παρούσας 

ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν 

έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ. 

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών 

μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων, όπως και 

τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών. 
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----------.---------- 

 

986. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1280 της 

17/21.12.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-

03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 5639)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Π.Ν.Π.)«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για 

την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 

(L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή 

Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).  

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

(Α’ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» 

(Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.  

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

6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» 

(Α’ 6).  

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SzxSnDKDtktp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZDfrLYHpJNGtmY8Hmbwmbc1FDh7iOd1GTRoUqnZAcai
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11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.  

12. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 

(Α’ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του 

ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.  

13. 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 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 

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

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 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, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «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).  

15. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 76629/28.11.2020 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, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «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).  

16. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 78363/05.12.2020 κοινή υπουργική απόφαση 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού CΟVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 

7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00» 

(Β’ 5350).  

17. Την υπό στοιχεία Α. 1254/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 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 
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αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β’ 5223).  

18. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

19. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  

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

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Δεκεμβρίου 2020, ρυθμίσεων και 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά 

Κέντρα 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 στον 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 στον συνημμένο πίνακα.  

Η εν λόγω δόση Δεκεμβρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου 

μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής 

καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 

ν. 4738/2020 (Α’ 207) και της υπό στοιχεία Α. 1254/2020 (Β’ 5223) απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομικών.  

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ.  1 του άρθρου 14 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 εκατόν (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.  

 

(Ακολουθεί Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας για Αναστολή Φορολογικών 

Υποχρεώσεων Δεκεμβρίου) 
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----------.---------- 

 

987. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/68542/2020 της 

18/21.12.2020 «Κατανομή οργανικών θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων 

Αθηνών “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”» (Β’ 5640)  
 

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

 

988. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 

13602 Διεκπ. 9392 της 21/21.12.2020 «Επαναπροσδιορισμός ποσού και δικαιούχων 

της υπ’ αρ. 12117/8045/11-12-2013 απόφασης του Προέδρου της Βουλής (Β΄ 3211), 

όπως ισχύει, για το διάστημα από 9-12-2019 έως 15-12-2020» (Β’ 5641)  

 

Έχοντας υπόψη.  

1. Τις διατάξεις:  

α) Των παρ.  1 και  6 του άρθρου  65, της παρ.  1 του άρθρου 72 και της παρ. 6 του 

άρθρου 103 του Συντάγματος,  

β) των παρ. 1 και 4 του άρθρου 11 και της παρ. 7 του άρθρου 120 του Κανονισμού της 

Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό - Α΄ 106/1987), όπως ισχύει,  

γ) των άρθρων 1, 97, 125, 129, και των παρ. 2 και 4β) του άρθρου 164Δ του Κανονισμού 

της Βουλής (Μέρος Β΄ - Α΄ 51/1997), όπως ισχύει.  

2. Την υπ’ αρ. 12117/8045/11-12-2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής (Β΄ 3211), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στη Βουλή, που αναφέρονται στην απόφαση αυτή, 

απασχολήθηκαν επιπλέον και πέραν από τον κύκλο της συνηθισμένης εργασίας τους, και 

υποβλήθηκαν σε επιπρόσθετες δαπάνες κίνησης, για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

προκειμένου να προστατευθούν και να τηρήσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο που 

επέβαλε η πανδημία COVID-19, και πέραν των καθορισμένων με την υπό στοιχείο 2. 

απόφαση, καθώς και σε πολλές περιπτώσεις πέραν της λήξης των συνεδριάσεων της 

Ολομέλειας της Βουλής:  

α. για τη λειτουργία, μίας προανακριτικής επιτροπής, μίας νέας διακομματικής 

επιτροπής, του αυξημένου κοινοβουλευτικού έργου νομοθετικών εργασιών και 

κοινοβουλευτικού ελέγχου, και αντίστοιχα του αυξημένου κοινοβουλευτικού έργου των 

διαρκών επιτροπών και των ειδικών μονίμων επιτροπών,  

β. για την επιτυχή εκτέλεση του προϋπολογισμού της Βουλής και της επίτευξης των 

στόχων αυτού, με ελάχιστη απόκλιση από την αρχική πρόβλεψη, παρά τις δυσκολίες που 

επέφεραν τα έκτακτα μέτρα που αφορούσαν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SVBU9XRHTynNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZNZC9zKmofgTfhBGfqjP82tppUia0FLUWV-cwNaO-0v
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SVBU9XRHTyktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtViQHZ55DhC3t90y2CZ6j2E0dL3AJL_mGANtTSnX5Wnt
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COVID-19, τα οποία δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα στην υλοποίηση των 

αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και της προμήθειας αγαθών της Βουλής,  

γ. για τον αυξημένο όγκο των διοικητικών εργασιών στο πλαίσιο των μέτρων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών, την απρόσκοπτη λειτουργία του κοινοβουλευτικού έργου και παράλληλα την 

προστασία του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο,  

δ. για την υλοποίηση, αλλά και προετοιμασία σημαντικών τεχνικών έργων που 

αναβαθμίζουν το Μέγαρο και τα λοιπά κτίρια της Βουλής,  

ε. για την οργάνωση αυξημένου όγκου κοινοβουλευτικών συναντήσεων και διασκέψεων 

μέσω τηλεδιάσκεψης, με στόχο την ενδυνάμωση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας εν 

μέσω πανδημίας,  

στ. για τις ειδικές εκδόσεις και εκτυπώσεις που προάγουν το έργο του Κοινοβουλίου, και 

τις δράσεις εξωστρέφειας,  

ζ. για το αυξημένο έργο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων 

Περιουσιακής Κατάστασης, προκειμένου να υποδεχθεί πολλαπλάσιο αριθμό ελεγχόμενων 

προσώπων,  

η. για την ποιοτική και υλικοτεχνική αναβάθμιση του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού 

Σταθμού της Βουλής,  

θ. για την ανάπτυξη και εγκατάσταση νέων εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων που 

αφορούν στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και στην εξοικονόμηση πόρων, την 

υποστήριξη τηλεδιασκέψεων στην Ολομέλεια και στις Επιτροπές, την υποστήριξη 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, την εξασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας 

υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων, και  

ι. για τις δραστηριότητες και εργασίες υποστήριξης του κύκλου των αρμοδιοτήτων των 

οργανικών μονάδων των υπηρεσιών της Βουλής πέραν του συνήθους, λόγω των ανωτέρω.  

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος των 

Α.Λ.Ε. 2120389001, 2120389899 και 2130389001 εγγεγραμμένες πιστώσεις του 

προϋπολογισμού της Βουλής, οικονομικού έτους 2020, στους ειδικούς φορείς 1003-101-

0000000, 1003-201-0000000 και 1003-501-0000000, αποφασίζουμε:  

 

Την προσαύξηση του κατ’ αποκοπή ποσού ανά συνεδρίαση, της υπ’ αρ. 12117/8045/11-

12-2013 απόφασης του Προέδρου της Βουλής (Β΄ 3211), όπως ισχύει, κατά έξι (6) ευρώ, 

που αφορά στις βεβαιωμένες, από τους Προϊστάμενους εκάστης οργανικής μονάδας της 

Βουλής, δαπάνες, ειδικώς του προσωπικού των παρ. 1 και 2 της ανωτέρω απόφασης, 

καθώς και του προσωπικού της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4622/2019, όπως ισχύει, για 

το διάστημα από 9-12-2019 έως 15-12-2020. 

 

----------.---------- 
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989. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ  ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 

13613/9402 της 21/21.12.2020 «Παράταση της προθεσμίας προκήρυξης και 

διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων της 

Βουλής των Ελλήνων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 90 του Κανονισμού της 

Βουλής (Μέρος Β΄, Α’ 51/1997), όπως ισχύει, και την παράταση της θητείας των 

υφιστάμενων αιρετών εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό και 

Πειθαρχικό Συμβούλιο της Βουλής λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της 

δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19» (Β’ 5642) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Συντάγματος,  

2. τις διατάξεις του άρθρου 97 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ - Α’ 51/1997), 

όπως ισχύει,  

3. την κατά την ΝΣΤ συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2020 ομόφωνη απόφαση της 

Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων,  

παραγγέλλουμε  

την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως αυτής, που έχει ως 

εξής:  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Συντάγματος,  

2. τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 και του άρθρου 14 του Κανονισμού της Βουλής 

(Μέρος Κοινοβουλευτικό, Α’ 106/1987), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 

άρθρων 1, 32 και 90 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ - Α’ 51/1997), όπως ισχύουν,  

3. την υπ’ αρ. 3590/2862/4-8-1998 απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Διαδικασία και 

λοιπές προϋποθέσεις και λεπτομέρειες εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των 

εργαζομένων της Βουλής των Ελλήνων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους 

της Βουλής των Ελλήνων» (Β΄ 857), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε 

συνδυασμό με την υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/ Φ80/30/8703/16-9-1988 απόφαση του Υπουργού 

Προεδρίας της Κυβέρνησης «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των 

εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων 

υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 684), όπως ισχύει,  

4. την υπ’ αρ. 12729/8705/20-11-2020 απόφαση του Προέδρου της Βουλής για την 

«Αναβολή διεξαγωγής και παράταση προθεσμίας προκήρυξης και διεξαγωγής εκλογών για 

την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων της Βουλής των Ελλήνων στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SVBU9XRHTynnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTbd-7MyPfTxIVWATxBmH-WA4Noe09jigQb1Yul1kDTy
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Α΄ 51/1997), όπως ισχύει, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 

προς αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19» (Β΄ 5153),  

5. την ανάγκη εκ νέου παράτασης και καθορισμού των ειδικότερων προθεσμιών 

διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων της Βουλής 

των Ελλήνων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής 

(Μέρος Β΄, Α’  51/1997), όπως ισχύει, ενόψει των έκτακτων μέτρων προστασίας της 

δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19,  

6. την ανάγκη παράτασης της θητείας των υφιστάμενων αιρετών εκπροσώπων και των 

αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπως συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αρ. 16185/10079/27-12-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, και 

ανασυγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 13612/7818/09-08-2019 όμοια και ισχύει, λόγω των 

έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

COVID-19,  

7. την από 16 Δεκεμβρίου 2020 ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων,  

8. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής, αποφασίζει:  

 

Άρθρο μόνο 

Ενόψει των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του COVID-19:  

α) Με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής παρατείνεται η θητεία των υφιστάμενων 

αιρετών εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό 

Συμβούλιο, όπως συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 16185/10079/27-12-2018 απόφαση του 

Προέδρου της Βουλής, και ανασυγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 13612/7818/09-08-2019 

όμοια και ισχύει, «μέχρι δώδεκα (12) μήνες κατ’ ανώτατο όριο, ήτοι μέχρι την 31-12-

2021». Μετά τη διεξαγωγή των εκλογών, οι οποίες διενεργούνται το αργότερο «μέχρι την 

τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου του 2021», αντικαθίστανται από τα νεοεκλεγέντα 

αιρετά μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 90 του 

Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, Α’ 51/1997), όπως ισχύει, για το υπόλοιπο της 

διετούς θητείας.  

Οι μέσα σε «» φράσεις στο πρώτο και στο δεύτερο εδ. αντικαταστάθηκαν ως άνω 

από τις παρ. Α και Β, αντιστοίχως, του άρθρου μόνου της απ. της Ολομέλειας της 

Βουλής των Ελλήνων Αριθμ. 2772/2114 της 11/11.3.2021 «Τροποποίηση της κατά τη 

ΝΣΤ’ συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2020 ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της 

Βουλής των Ελλήνων για την παράταση της προθεσμίας προκήρυξης και διεξαγωγής 

εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων της Βουλής των 

Ελλήνων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής 

(Μέρος Β’, Α΄ 51/97), όπως ισχύει, και την παράταση της θητείας των υφιστάμενων 

αιρετών εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό 

Συμβούλιο της Βουλής λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 

προς αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19» (Β’ 965). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iPtOo30J-sd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuf-ess5onf2aJSsOdzYl-lE7ygSuM1Z51FNb8gAMSbxM
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β) Με τις ανωτέρω αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής παρατείνεται αντιστοίχως 

η προθεσμία του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/ 

Φ80/30/8703/16-9-1988 υπουργικής απόφασης (Β΄ 684), όπως αυτή ισχύει για τους 

υπαλλήλους της Βουλής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3590/2862/4-8-1998 απόφαση του 

Προέδρου της Βουλής (Β΄ 857), «μέχρι τις 20-10-2021». 

Η μέσα σε «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. Γ του άρθρου μόνου της 

απ. της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων Αριθμ. 2772/2114 της 11/11.3.2021 

«Τροποποίηση της κατά τη ΝΣΤ’ συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2020 ομόφωνης 

απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για την παράταση της προθεσμίας 

προκήρυξης και διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των 

εργαζομένων της Βουλής των Ελλήνων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 90 του 

Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, Α΄ 51/97), όπως ισχύει, και την παράταση της 

θητείας των υφιστάμενων αιρετών εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στο 

Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο της Βουλής λόγω των έκτακτων μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19» 

(Β’ 965). 

Με την απ.  Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Αριθμ. Πρωτ.: 13733 Διεκπ.: 9507 

της 23/24.12.2020 «Παράταση της προθεσμίας προκήρυξης και διεξαγωγής εκλογών 

για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων της Βουλής των Ελλήνων 

στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, 

Α΄ 51/1997), όπως ισχύει, και παράταση της θητείας των υφιστάμενων αιρετών 

εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο 

της Βουλής, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19» (Β’ 5719), είχε οριστεί  ότι: 

«Παρατείνουμε κατά την πρώτη εφαρμογή του μόνου άρθρου της υπ’ αρ. 

13613/9402/21-12-2020 ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των 

Ελλήνων (Β΄ 5642):  

α) εκ νέου την προθεσμία του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 

8703/19-9-1988 (Β΄ 684) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει για τους 

υπαλλήλους της Βουλής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3590/2862/4-8-1998 (Β΄ 857) 

απόφαση του Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει, το αργότερο μέχρι τις 31-01-2021. 

Οι διενεργηθείσες διαδικασίες διεξαγωγής εκλογών εξακολουθούν να ισχύουν.  

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 3590/2862/4-8-1998 (Β΄ 857) απόφαση του Προέδρου της 

Βουλής, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, εξακολουθεί να ισχύει,  

β) τη θητεία των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων και των αναπληρωτών τους 

του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους της Βουλής, 

οι  οποίοι διανύουν θητεία στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, μέχρι τις 15-03-2021. Τα εν λόγω αιρετά μέλη 

αντικαθίστανται από τα νέα αιρετά μέλη, μετά την ανάδειξή τους από τις εκλογές που 

θα διενεργηθούν, όπως ορίζεται ανωτέρω στην παρούσα, σύμφωνα με την παρ. 7 του 

άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως ισχύει και για το υπόλοιπο 

της διετούς θητείας.» 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iPtOo30J-sd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuf-ess5onf2aJSsOdzYl-lE7ygSuM1Z51FNb8gAMSbxM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-sylZ9CJk4xp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX7Zd14zksA_cg2EbOP4foXsOXLEix_dDIKKwnGfxpay
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Με την απ. Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Αριθμ. Πρωτ. 2487 Διεκπ. 1907 της 

2/2.3.2021 «Παράταση της προθεσμίας προκήρυξης και διεξαγωγής εκλογών για την 

ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων της Βουλής των Ελλήνων στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, Α΄ 51), 

όπως ισχύει, και παράταση της θητείας των υφιστάμενων αιρετών εκπροσώπων και 

των αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο της Βουλής λόγω 

των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του COVID-19» (Β’ 827) είχε οριστεί ότι:  

«Α. Παρατείνουμε, εκ νέου, κατ’ εφαρμογή του μόνου άρθρου της υπ’ αρ. 

13613/9402/21-12-2020 (Β’ 5642) ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής 

των Ελλήνων:  

α) την προθεσμία του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. β’ της υπό στοιχεία 

ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (Β’ 684) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει για 

τους υπαλλήλους της Βουλής, σύμφωνα με την 3590/2862/4-8-1998 (Β΄ 857) απόφαση 

Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει, μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2021 κατ’ ανώτατο όριο. 

Οι διενεργηθείσες διαδικασίες διεξαγωγής εκλογών εξακολουθούν να ισχύουν.  

Κατά τα λοιπά, η 3590/2862/4-8-1998 (Β΄ 857) απόφαση Προέδρου της Βουλής, 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, εξακολουθεί να ισχύει,  

β) τη θητεία των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων και των αναπληρωτών τους 

του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους της Βουλής, οι 

οποίοι διανύουν θητεία στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, μέχρι την 31/5/2021 κατ’ ανώτατο όριο. Τα εν λόγω αιρετά μέλη 

αντικαθίστανται από τα νέα αιρετά μέλη, μετά την ανάδειξή τους από τις εκλογές που 

θα διενεργηθούν, όπως ορίζεται ανωτέρω στην παρούσα, σύμφωνα με την παράγραφο 

7 του άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’), όπως ισχύει και για το 

υπόλοιπο της διετούς θητείας.  

Β. Ανακαλούμε την υπ’ αρ. 1082/880/27-1-2021 απόφαση.» 

Με την απ. Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Αριθμ. Πρωτ.: 2798 Διεκπ.: 2131 

της 12/12.3.2021 «Παράταση της προθεσμίας προκήρυξης και διεξαγωγής εκλογών 

για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων της Βουλής των Ελλήνων 

στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, 

Α΄/51/1997), όπως ισχύει, και παράταση της θητείας των υφιστάμενων αιρετών 

εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο 

της Βουλής λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19» (Β’ 995) ορίστηκε ότι: 

Παρατείνουμε, εκ νέου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου μόνου της κατά την ΣΤ’ 

συνεδρίαση της 11ης Μαρτίου 2021 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των 

Ελλήνων (Β’ 965):  

α) την προθεσμία του εδαφ. β’ της παρ.  1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 

ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (Β’ 684) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει για 

τους υπαλλήλους της Βουλής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3590/2862/4-8-1998 (Β΄ 857) 

απόφαση Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει, μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου 2021 κατ’ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81wofWQhU4RZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSb4IosXyZdrzPJHjBHY1meedVijP0BYpOfo9XDJywRg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YIQKJNauf395MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWNfEnGej46JKIKV3ngmIYgiBou4kldh-z1ocJWf2aLw
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ανώτατο όριο. Οι διενεργηθείσες διαδικασίες διεξαγωγής εκλογών εξακολουθούν να 

ισχύουν.  

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 3590/2862/4-8-1998 (Β΄ 857) απόφαση Προέδρου της 

Βουλής, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, εξακολουθεί να ισχύει.  

β) τη θητεία των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων και των αναπληρωτών τους 

στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους της Βουλής, οι οποίοι 

διανύουν θητεία στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, μέχρι την 31-12-2021 κατ’ ανώτατο όριο. Τα εν λόγω αιρετά μέλη 

αντικαθίστανται από τα νέα αιρετά μέλη, μετά την ανάδειξή τους από τις εκλογές που 

θα διενεργηθούν, το αργότερο μέχρι την τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου 2021, 

σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’), όπως 

ισχύει και για το υπόλοιπο της διετούς θητείας. 

 

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

 

990. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1950/350420 της 14/22.12.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

915/69142/15-05-2018 (Β’ 1812) απόφασης τον Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, όπως αυτή ισχύει» (Β’ 5644) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Των περ. γ και ε της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες 

Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 164), όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 

δέκατο του ν. 4405/2016 (Α’ 129) και ισχύει.  

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «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).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

3. Την υπ’  αρ. 873/55993/20-5-2015 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 

Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή 

βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β’ 942), όπως ισχύει.  

4. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/5.12.2020 (Β’ 5350) κοινή υπουργική απόφαση 

με θέμα «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 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020».  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SVBU9XRHTyl_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtblBOaLWek2Yw9oItQEKH2st9pw_46rsReiz2hif0NMg
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5. Την υπ’ αρ. 5359/10-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή» (Β’ 3374).  

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

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Τροποποιείται η υπ’  αρ. 915/69142/15-05-2018 (Β’ 1812) απόφαση του Αναπληρωτή 

Τπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, ως εξής:  

1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3, προστίθεται εδάφιο: «Για το έτος 2020, οι 

κτηνοτρόφοι διατηρούν το δικαίωμα για αίτηση χωροταξικής ανακατανομής για το 

επόμενο έτος, ανεξάρτητα εάν έλαβαν ή όχι ενυπόγραφα γνώση για την επιλέξιμη έκταση 

που τους κατανεμήθηκε».  

 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

991. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4764 της 22/23.12.2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία 

της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την 

ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των 

συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256)  
 

Περιεχόμενα 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 1 Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και 

υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών 

COVID-19 

Άρθρο 2 Διενέργεια δωρεάν ελέγχων (τεστ) κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό 

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 

Άρθρο 3 Εκτελών την Επεξεργασία 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
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Άρθρο 4 Μέτρα για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Άρθρο 5 Σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία δικτύου 

νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη 

δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού 

COVID-19» 

Άρθρο 6 Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε 

νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς 

Άρθρο 7 Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που 

βρίσκονται σε περιορισμό 

Άρθρο 8 Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των 

συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ προς 

ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 - Τροποποίηση της παρ. 1 των άρθρων 

δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4690/2020 

Άρθρο 9 Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού 

προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας 

Άρθρο 10 Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. 

Άρθρο 11 Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού 

Άρθρο 12 Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών 

Άρθρο 13 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 14 Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών 

Άρθρο 15 Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών (Φ.Π.Υ.Υ.) 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) 

Άρθρο 16 Μετακίνηση προσωπικού Τ.Ο.Μ.Υ. 

Άρθρο 17 Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής 

προστασίας, προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέμιτων πρακτικών 

Άρθρο 18 Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19 

Άρθρο 19 Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης 

Άρθρο 20 Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από 

νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της Α.Α.Δ.Ε. για χρήση 

από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για 

ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών 

Άρθρο 21 Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 22 Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης χώρων 
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Άρθρο 23 Επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλωσίμων και μη, για την καταπολέμηση 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 24 Επίταξη σκαφών για τη διακομιδή ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό 

COVID-19 

Άρθρο 25 Σύναψη συμβάσεων χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια 

αεροδιακομιδών ασθενών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου 

του ν. 4693/2020 

Άρθρο 26 Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων 

Άρθρο 27 Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 

(Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους 

Άρθρο 28 Διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές 

Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 29 Διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 30 Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών Ε.Κ.Α.Β. 

Άρθρο 31 Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Άρθρο 32 Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη 

κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας 

Άρθρο 33 Δαπάνες υπηρεσιών των νοσοκομείων – Παράταση ισχύος διάταξης για 

ρύθμιση ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε. 

Άρθρο 34 Ρύθμιση θεμάτων A.E.M.Y. A.E. 

Άρθρο 35 Διαδικασία αποδοχής δωρεών 

Άρθρο 36 Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού 

Άρθρο 37 Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα 

υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy 

Άρθρο 38 Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

Άρθρο 39 Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 40 Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος 

Ηλεκτρονικής Προέγκρισης 

Άρθρο 41 Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Κ.Α.Β. 

Άρθρο 42 Ζητήματα αδειοδότησης ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας - 

Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 

Άρθρο 43 Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης της Ένωσης Νοσηλευτών - 

Νοσηλευτριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) 

Άρθρο 44 Υποχρεώσεις φαρμακοποιών 
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Άρθρο 45 Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Ο.Π.Υ. 

Άρθρο 46 Τακτοποίηση υπολοίπου ημερών κανονικής αδείας προσωπικού Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων – 

Δυνατότητα υπέρβασης σαρανταοκταώρου ιατρών Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 47  Απαιτούμενα προσόντα και διαδικασία πλήρωσης θέσεων συνεργατών στο 

γραφείο του Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Τροποποίηση της παρ. 3 του 

άρθρου 21 του ν. 3918/2011 

Άρθρο 48 Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση 

Άρθρο 49 Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 

2716/1999 

Άρθρο 50 Ζητήματα Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας - Τροποποίηση της 

παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2716/1999 

Άρθρο 51 Αδειοδότηση και διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στην 

χώρα 

Άρθρο 52 Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 53 Διαδικασία προμήθειας εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τις 

ανάγκες της χώρας - Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Προμηθειών του 

Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 54 Αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα - 

Σύστημα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εμβολίων κατά του 

κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 55 Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών κατά του 

κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 56 Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού 

COVID-19 

Άρθρο 57 Δημιουργία Συστήματος και Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών 

Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 58 Διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον ΕΟΔΥ 

Άρθρο 59 Δωρεές για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 60 Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή του Εθνικού 

Προγράμματος Εμβολιασμού 

Άρθρο 61 Ρυθμίσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11 

του ν. 4052/2012 

Άρθρο 62  Επαναφορά διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας ειδικού 

νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 63 Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφίων για την λήψη νοσηλευτικής 

ειδικότητας 
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Άρθρο 64 Ειδικό εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης ενήλικων πολιτών σε δομές 

δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 65 Ρυθμίσεις υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Υγείας 

Άρθρο 66 Ιατρικό προσωπικό ΕΟΔΥ 

Άρθρο 67 Δυνατότητα διορισμού ιατρών σε Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν. 

Άρθρο 68 Δυνατότητα εκπλήρωσης υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου 

Άρθρο 69 Παράταση απαλλαγής ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων από την 

υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου - Τροποποίηση της παρ. 1 

του άρθρου εικοστού πρώτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 

Άρθρο 70 Ζητήματα Τμήματος Κινητοποίησης του Κοινωνικού Κεφαλαίου στον 

Τομέα της Υγείας, Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ και 

Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας - Τροποποιήσεις του ν. 

4675/2020 

Άρθρο 71 Άδεια απουσίας εργαζομένου προς τον σκοπό συμμετοχής σε έλεγχο κατά 

του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 72 Δωρεά φορητών κλινών ΜΕΘ από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 73 Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε εμβόλια και in vitro 

διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση 

της νόσου COVID-19 και σε συναφείς υπηρεσίες - Προσθήκη παρ. 1Α στο 

άρθρο 21 του ν. 2859/2000. (Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2020 του 

Συμβουλίου) 

Άρθρο 74 Ένταξη τυφλών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% σε ισχύουσες 

απαλλακτικές διατάξεις για αναπήρους - Τροποποίηση της παρ. 1 του 

άρθρου 16 του ν. 1798/1988 

Άρθρο 75 Υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης στον 

υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄ 

του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 

Άρθρο 76 Επέκταση της ρύθμισης περί μη επιβολής προστίμων σε εκπρόθεσμες 

τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) 

Άρθρο 77 Απόσυρση ταμειακών μηχανών - Φ.Η.Μ. 
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Άρθρο 78 Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών 

(Μ.Υ.Φ.) 

Άρθρο 79 Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Άρθρο 80 Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου Τροποποίηση του άρθρου 69Α 

του ν. 4270/2014 

Άρθρο 81 Μισθώματα ακινήτων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες 

Άρθρο 82 Πρόγραμμα «Γέφυρα» - Έγκριση αίτησης - Τροποποίηση του άρθρου 76 

του ν. 4714/2020 

Άρθρο 83 Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης 

ευκαιρίας - Τροποποίηση των άρθρων 263, 265, και 308 του ν. 4738/2020 

(Α΄207) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Άρθρο 84 Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 

(ΕL L 123), σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών 

με κάρτες (Άρθρο 13 του Κανονισμού) 

Άρθρο 85 Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 

(ΕL L 123), σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών 

με κάρτες (Άρθρο 14 του Κανονισμού) 

Άρθρο 86 Επίλυση διαφορών, εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και 

προσφυγών κατά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 

(ΕL L 123), σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών 

με κάρτες (Άρθρο 15 του Κανονισμού) 

Άρθρο 87 Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του άρθρου 9 του Κανονισμού 2012/260 

(L 94) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Άρθρο 88 Ρύθμιση απαιτήσεων δεδουλευμένων αποδοχών εργαζομένων ΕΡΤ Α.Ε. 

Άρθρο 89 Παράταση προθεσμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών 

συνεταιρισμών 
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Άρθρο 90 Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχειρήσεων 

Άρθρο 91 Ειδική εκκαθάριση δημοσίων επιχειρήσεων 

Άρθρο 92 Ρυθμίσεις για ασφαλιστικές αντασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα με 

έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο 

Άρθρο 93 Ρυθμίσεις για τη δυνατότητα παράτασης υποβολής των φορολογικών και 

ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών - φοροτεχνικών 

που ασθενούν από κορωνοϊό COVID-19 και των εντολέων – πελατών τους. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Άρθρο 94 Παρατάσεις ισχύος έκτακτων μέτρων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Άρθρο 95 Εθνικό πλαίσιο ωραρίου καταστημάτων 

Άρθρο 96 Λειτουργία κατά τις Κυριακές - Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 

748/1966 (Α΄ 790) 

Άρθρο 97 Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων 

Άρθρο 98 Έναρξη πρώτης προγραμματικής περιόδου Εθνικού Προγράμματος 

Ανάπτυξης και τεχνική βοήθεια μεταβατικής περιόδου - Τροποποίηση του 

ν. 4635/2019 (Α΄ 167) 

Άρθρο 99 Δαπάνες διαχείρισης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. για το 

πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» 

Άρθρο 100 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρονικού εμπορίου για τις 

επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που λειτουργούν στο πλαίσιο σύμβασης 

δικαιόχρησης (franchising) 

Άρθρο 101 Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και 

φύλαξης του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» λόγω 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 102  Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 - 

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Άρθρο 103  Κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση προσωπικού του δημοσίου στον e-ΕΦΚΑ για 

την ολοκλήρωση απονομής των συντάξεων - Προσθήκη παρ. 11 άρθρου 21 

του ν. 4354/2015 
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Άρθρο 104 Παραίτηση από ένδικα μέσα e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ. 

Άρθρο 105 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών από τις επιχειρησιακές διοικητικές 

μονάδες του e-EΦΚΑ 

Άρθρο 106 Διάθεση προσωπικού Επιμελητηρίων στον e-ΕΦΚΑ 

Άρθρο 107 Απασχόληση συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ 

Άρθρο 108 Εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου 

υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Τροποποίηση της 

περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 

Άρθρο 109 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς 

ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών - Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 

4756/2020 

Άρθρο 110 Διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου 

ημερομισθίου κατά το έτος 2021 - Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 

του ν. 4172/2013 

Άρθρο 111 Παράταση παραμονής στην υπηρεσία των Προϊσταμένων Γενικών 

Διευθύνσεων και Διευθύνσεων 

Άρθρο 112 Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

Άρθρο 113 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών 

Άρθρο 114 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ελεύθερους επαγγελματίες, 

αυτοαπασχολούμενους και ασφαλισμένους στον τ. Ο.Γ.Α. 

Άρθρο 115 Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις 

πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 

2020 

Άρθρο 116 Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε 

τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα 

Άρθρο 117 Κυρώσεις σε εργοδότη που λαμβάνει ποσό της αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού από εργαζόμενο 

Άρθρο 118 Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων & 

Αρχαιρεσιών 

Άρθρο 119 Παράταση έναρξης ισχύος του π.δ. 70/2019 «Οργανισμός Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» 

Άρθρο 120 Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας 

Άρθρο 121 Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού 

Άρθρο 122 Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Πρόσθετης 

και Κύριας Ασφάλισης του πρώην Ο.Γ.Α. 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄: 
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Άρθρο 123 Κατεπείγουσες ανάγκες προμήθειας καυσίμων Λιμενικού Σώματος - 

Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) - Αντικατάσταση της παρ. 1 

του άρθρου 55 του ν. 4331/2015 

Άρθρο 124 Θέματα Πλοηγικής Υπηρεσίας - Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 

τέταρτου του ν. 4480/2017 

Άρθρο 125 Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών 

Άρθρο 126 Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας 

Άρθρο 127 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της θαλάσσιας 

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάκτηση 

του ακτοπλοϊκού δικτύου 

Άρθρο 128 Θέματα της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.) - Τροποποίηση του άρθρου 

86 του ν. 4676/2020 

Άρθρο 129 Παράταση προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων 

παραγωγής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης - Τροποποίηση του άρθρου 

50 του ν. 4487/2017 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 130 Παράταση απαλλαγής των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού από τη 

φορολογία εισοδήματος - Τροποποίηση της περ. ιη) της παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν. 4172/2013 

Άρθρο 131  Παράταση και αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός 

για όλους» 

Άρθρο 132 Άδεια λειτουργίας τουριστικών λιμένων – Τροποποίηση της περ. α΄ της 

παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012 

Άρθρο 133 Παράταση προθεσμίας για τη δήλωση του διακριτικού τίτλου των 

ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων - Τροποποίηση 

της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4582/2018 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄: 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 134 Επιτάχυνση διαδικασιών για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας αστικών 

λεωφορείων Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

Άρθρο 135 Δυνατότητα αναστολής κανονικών αδειών εργαζομένων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

Άρθρο 136 Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 
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Άρθρο 137 Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης 

Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών 

Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) 

Άρθρο 138 Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των 

φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ), ειδικών 

τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας 

Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, 

επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης 

(Ε.Ι.Χ.) με οδηγό του ν. 4070/2012 

Άρθρο 139 Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών 

Άρθρο 140 Υποβολή απολογιστικών στοιχείων από συγκοινωνιακούς φορείς - 

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 

Άρθρο 141 Πόροι και επενδυτικά προγράμματα Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου 

Θεσσαλονίκης -Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4482/2017 

Άρθρο 142 Επιδότηση Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 

Άρθρο 143 Παράταση αναστολής πληρωμών, συμψηφισμού και διαδικασιών 

είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Α.Ε. 

έναντι του Δημοσίου που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων 

δανείων 

Άρθρο 144 Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

(ΜΗ.Τ.Ε.) 

 

ΜΕΡΟΣ Η΄: 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 145 Συμπληρώσεις στην πολεοδομική νομοθεσία 

 

ΜΕΡΟΣ Θ΄: 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Άρθρο 146 Ακατάσχετο και αφορολόγητο ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο 

δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον 

πρωτογενή τομέα 

Άρθρο 147 Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

 

ΜΕΡΟΣ Ι΄: 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
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Άρθρο 148 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Υπουργείου Εξωτερικών και Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας 

Άρθρο 149 Προσόντα Επαγγελματιών Οπλιτών - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 

2936/2001 

Άρθρο 150 Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ Ανωτέρων 

Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και μονιμοποιηθέντων εθελοντών - 

μονιμοποιηθεισών εθελοντριών - Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 

4494/2017 

Άρθρο 151 Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων 

Βλημάτων (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού 

Άρθρο 152 Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του 

Πολεμικού Ναυτικού 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄: 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

Άρθρο 153 Ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 

Άρθρο 154 Ρύθμιση θεμάτων οδοιπορικών εξόδων Ελληνικής Αστυνομίας 

Άρθρο 155 Επείγουσες διατάξεις για την προσέλκυση επενδύσεων - Τροποποίηση του 

άρθρου 8 του ν. 4251/2014 

Άρθρο 156 Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου-Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄: 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Άρθρο 157 Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το 

Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 

Άρθρο 158 Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων 

Άρθρο 159 Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων 

Άρθρο 160 Αναστολή διοικητικών διαδικασιών ως προς δικαστικές αποφάσεις 

Άρθρο 161 Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση 

προσημείωσης υποθήκης 

Άρθρο 162 Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις 

γραμματείες του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων 
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Άρθρο 163 Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη - Τροποποίηση του 

άρθρου 55A του ν. 4174/2013 

Άρθρο 164 Απόδοση εσόδων στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων 

(ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄: 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Άρθρο 165 Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού – Πεδίο εφαρμογής 

Άρθρο 166 Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ 

βαθμού 

Άρθρο 167 Αρμόδια όργανα και διαδικασία καταβολής δόσεων ρύθμισης οφειλών 

προς ΟΤΑ α΄ βαθμού 

Άρθρο 168 Άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και 

βεβαίωσης οφειλής σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού 

Άρθρο 169 Αναστολή αναγκαστικών μέτρων και μέτρων εκτέλεσης σε περιπτώσεις 

ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού 

Άρθρο 170 Αναστολή παραγραφής οφειλών σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς 

ΟΤΑ α΄ βαθμού 

Άρθρο 171 Δυνατότητα υπαγωγής συνοφειλετών στη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ α΄ 

βαθμού 

Άρθρο 172 Απώλεια ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού 

Άρθρο 173 Διαδικαστικές ρυθμίσεις για την υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της 

επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και 

εισφορών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 51 

του ν. 4647/2019 

Άρθρο 174 Παράταση προθεσμίας μεταγραφής ληξιαρχικών πράξεων προξενικών 

αρχών 

Άρθρο 175 Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από 

τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

Άρθρο 176 Εξαίρεση ΔΕΥΑ από την υποχρέωση προσκόμισης ενημερότητας 

Άρθρο 177 Χρονικό διάστημα αξιολόγησης - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 79 

του ν. 4674/2020 

Άρθρο 178 Παράταση θητείας αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων 

Άρθρο 179 Αναστολή καταβολής δόσεων ρύθμισης χρεωστικών ανοιγμάτων των 

δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων 

Άρθρο 180 Συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης 
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Άρθρο 181 Αποσπάσεις προσωπικού Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄: 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Άρθρο 182 Παράταση διαστήματος καταβολής του ανταλλάγματος στους παρόχους 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ I» - 

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4531/2018 

Άρθρο 183 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 184 Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» 

Άρθρο 185 Δημοσίευση διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο - 

Τροποποίηση του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 186 Ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας 

Άρθρο 187 Παράταση προθεσμίας δήλωσης κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών και 

αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 

ευρυεκπομπής 

Άρθρο 188 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 

Άρθρο 189 Διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε. - Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 2328/1995, 

4172/2013 και 4174/2013 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΕ: 

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 190 Ρυθμίσεις για τα κατ’ εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου 

μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 191 Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ: 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 192 Έναρξη ισχύος 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 1 

Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση 

ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 

4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838). 

 

Άρθρο 2 

Διενέργεια δωρεάν ελέγχων (τεστ) κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό 

Δημόσιας Υγείας 

1. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας για την επίτευξη των σκοπών του, μεταξύ 

των οποίων είναι και η επιδημιολογική επιτήρηση, επεξεργάζεται το σύνολο των 

διαθέσιμων δεδομένων, που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού.  

2. Ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύναται να καθορίζει ημερησίως συγκεκριμένο αριθμό φυσικών 

προσώπων, ως προς τα οποία υφίσταται η δυνατότητα διενέργειας δωρεάν ελέγχων 

ανίχνευσης του κορωνοϊού COVID-19. Τα φυσικά πρόσωπα, που επιθυμούν να δηλώσουν 

συμμετοχή για να υποβληθούν σε έλεγχο ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19, 

καταχωρίζουν σε προσωρινή βάση δεδομένων τα ακόλουθα στοιχεία: α) ονοματεπώνυμο, 

β) ηλικία, γ) επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο επαγγελματικής ομάδας, κρίσιμης 

για τη διαχείριση της πανδημίας, δ) κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και ε) ταχυδρομικό 

κώδικα τόπου διαμονής. Η επιλογή μεταξύ των ανωτέρω φυσικών προσώπων για τη 

διενέργεια δωρεάν ελέγχων (τεστ) κορωνοϊού COVID-19 διενεργείται τυχαία, στη βάση 

της αρχής της τυχαιοποιημένης επιδημιολογικής παρατήρησης, λαμβάνοντας υπόψη τη 

διαθεσιμότητα των πλησιέστερων Κέντρων υγείας, των Κινητών Ομάδων Υγείας 

(Κ.ΟΜ.Υ.) και των Υγειονομικών Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η καταχώριση από 

τα φυσικά πρόσωπα των στοιχείων τους στην ως άνω βάση δεδομένων και η υποβολή τους 

σε έλεγχο ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το παρόν, έχουν προαιρετικό 

χαρακτήρα. Ύστερα από τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, το σύνολο των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα διαγράφεται οριστικά από την προσωρινή βάση δεδομένων.  

3. Οι έλεγχοι ανίχνευσης του κορωνοϊού COVID-19 διεξάγονται από τις Κινητές Ομάδες 

Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού, από επιλεγμένα Κέντρα Υγείας ανά την Επικράτεια 

και από τις Υγειονομικές Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων. Το σύνολο των 

αποτελεσμάτων τους καταχωρίζονται στο Εθνικό Μητρώο του άρθρου 29 της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4684/2020 (A΄ 86).  

4. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 10.8.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4722/2020 (Α΄ 177) και τα άρθρα 2 και 10 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161) επεξεργάζεται, 

μεταξύ άλλων, ποιοτικά και ποσοτικά πλήρως ανωνυμοποιημένα στατιστικά δεδομένα. Το 

σύνολο των αποτελεσμάτων των ελέγχων (τεστ) ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19, οι 

οποίοι διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τυγχάνουν επεξεργασίας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
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από τον Ε.Ο.Δ.Υ. μόνον ως πλήρως ανωνυμοποιημένα στατιστικά δεδομένα, από τα οποία 

δεν μπορεί να προκύψει άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ενδιαφερομένων υποκειμένων 

και συνεκτιμώνται για την αξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας, τη 

λήψη απόφασης περί διενέργειας επιπροσθέτων ελέγχων ανά περιφερειακή ενότητα και 

την εν γένει διενέργεια στατιστικών και επιστημονικών μελετών σχετικά με την εξέλιξη 

της πανδημίας και την αντιμετώπισή της.  

 

Άρθρο 3 

Εκτελών την Επεξεργασία 

1. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξεργασία του προηγούμενου άρθρου ορίζεται 

ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και ως Εκτελών το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών 

Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Ο εκτελών την επεξεργασία αναλαμβάνει για 

λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη 

συντήρηση της βάσης δεδομένων, μέσω ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών του 

Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RECloud) του άρθρου 85 του ν. 

4727/2020 (Α΄ 184), καθώς και την τήρηση των προσωπικών δεδομένων, υπό συνθήκες 

που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των 

δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ομαλή λειτουργία του 

συστήματος αρχειοθέτησης του άρθρου 2. Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και 

Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), υπό την ιδιότητα του εκτελούντος, οφείλει να τηρεί τις 

διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, 

ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές, που θέτει για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ.). Στο πλαίσιο 

της εν λόγω εκτέλεσης επεξεργασίας για λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Υγείας, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) 

επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι 

διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ.  

2. Μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Εθνικού Δικτύου 

Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) συνάπτεται Μνημόνιο 

Συνεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.. Στο εν λόγω μνημόνιο 

προβλέπεται ότι η (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.):  

α) Επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων 

εντολών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας,  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα 

κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της 

ασφάλειας της επεξεργασίας δυνάμει του άρθρου 32 του Γ.Κ.Π.Δ.,  
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δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., 

σχετικά με την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον Εθνικό Οργανισμό 

Δημόσιας Υγείας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό 

είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Ε.Ο.Δ.Υ., ως υπευθύνου 

επεξεργασίας, να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο Κεφάλαιο III 

του Γ.Κ.Π.Δ. δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στη 

διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 

34 του Γ.Κ.Π.Δ., λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που 

διαθέτει,  

ζ) θέτει στη διάθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ως υπευθύνου 

επεξεργασίας, κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις 

υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 του Γ.Κ.Π.Δ., επιτρέπει και διευκολύνει τους 

ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Δ.Υ., ως 

υπεύθυνο επεξεργασίας, ιδίως μέσω του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, ή από άλλον 

ελεγκτή εντεταλμένο από τον Ε.Ο.Δ.Υ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας.  

3. Τα πρόσωπα, τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, ή του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και 

Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), ως εκτελούντος την επεξεργασία, επεξεργάζονται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, δεσμεύονται από την τήρηση του απορρήτου ή της 

εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων τους, σύμφωνα με 

τις οικείες διατάξεις, ιδίως του Υπαλληλικού Κώδικα και του Ποινικού Κώδικα.  

 

Άρθρο 4 

Μέτρα για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Για τη διασφάλιση των συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, κατ’ ελάχιστον, τα κατωτέρω 

μέτρα:  

α) Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία επιτρέπονται μόνο με χρήση 

κατάλληλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό που δεσμεύεται από την τήρηση απορρήτου 

ή εμπιστευτικότητας.  

β) Τηρούνται επικαιροποιημένα αρχεία καταγραφής των ενεργειών που εκτελούνται εκ 

μέρους του Υπευθύνου Επεξεργασίας σε προσωπικά δεδομένα. Στα αρχεία αυτά 

καταγράφονται το όνομα χρήστη και ο χρόνος συμβάντος, καθώς και οι ακόλουθες 

τουλάχιστον ενέργειες: εισαγωγή, πρόσβαση, εξαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή 

προσωπικών δεδομένων.  

γ) Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται κατά την εισαγωγή τους στη βάση. Ομοίως, οι 

διαβιβάσεις δεδομένων πραγματοποιούνται με κρυπτογράφηση.  
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δ) Ο τηλεπικοινωνιακός δίαυλος κατά τη διεξαγωγή της επικοινωνίας με τον ιστότοπο 

είναι κρυπτογραφημένος, τα δεδομένα κρυπτογραφούνται κατά την παραμονή τους στη 

βάση και μέχρι τη διαγραφή τους παραμένουν κρυπτογραφημένα.  

ε) Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν, ως προς τα δεδομένα τους προσωπικού 

χαρακτήρα, όλα τα δικαιώματα εκείνα, που κατοχυρώνονται στον Γ.Κ.Π.Δ. και την 

κείμενη εθνική νομοθεσία.  

στ) Ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται το προσωπικό που ασχολείται με τη 

συγκεκριμένη επεξεργασία.  

2. Περαιτέρω μέτρα προσδιορίζονται με ευθύνη του Υπευθύνου Επεξεργασίας.  

3. Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζονται στη βάση της παρ. 4 του άρθρου 2 από 

τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τηρούνται έως και έναν (1) μήνα μετά από τη 

λήξη της περιόδου εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 1ης.6.2021.  

 

Άρθρο 5 

Σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών 

για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού 

υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον 

κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς 

(Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 30.3.2020  Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108) 

 

Άρθρο 7 

Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται 

σε περιορισμό 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

 

Άρθρο 8 

Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 - 

Τροποποίηση της παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου της από 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
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13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4690/2020 

1. (Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου δέκατου έκτου της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167) 

2. (Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου δέκατου έβδομου της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167) 

  

Άρθρο 9 

Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού 

και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 

(Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838). 

 

Άρθρο 10 

Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 

4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838). 

 

Άρθρο 11 

Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

 

Άρθρο 12 

Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών 

1. Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών των άρθρων 6 και 

11 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115) και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού 

ιδιωτών ιατρών, παρατείνεται έως την 31.3.2021, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεως τους, 

με τους ίδιους όρους.  

2. Η μηνιαία αποζημίωση των ιατρών της παρ. 1 ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 

1.7.2020 έως 31.3.2021 σε ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. 
 

Άρθρο 13 

Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
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(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α΄ 149), 

ανωτ. αριθ. 580) 

 

Άρθρο 14 

Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία  

για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 

13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167) 

 

Άρθρο 15 

Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών (Φ.Π.Υ.Υ.) Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο πέμπτο του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), ανωτ. αριθ. 

426) 

 

Άρθρο 16 

Μετακίνηση προσωπικού Τ.Ο.Μ.Υ. 

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 δύναται να υπερβαίνει την 31.3.2021, 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 (Τ.Ο.Μ.Υ.) σε κέντρα υγείας 

ή άλλους υγειονομικούς φορείς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. Ο ανωτέρω προγραμματισμός απασχόλησης του 

προσωπικού δεν επιτρέπεται να εμποδίζει τη λειτουργία μιας πλήρους βάρδιας 

συγκροτημένης Τ.Ο.Μ.Υ., εφόσον αυτή συγχρηματοδοτείται από επιχειρησιακά 

προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α.  

Με το άρθρο 18 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς 

του άρθρου 16 του ν.  4764/2020 (Α’  256), ως προς τη δυνατότητα μετακίνησης 

ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού από Τοπικές Μονάδες Υγείας 

(ΤΟ.Μ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς, παρατείνεται από τη λήξη 

της έως την 30ή.6.2021.». 

 

Άρθρο 17 

Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας, 

προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέμιτων πρακτικών 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 8 του άρθρου δεύτερου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38) 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuV9YGu36dZRIwwBbpyK31b6c7c6rGBdbEU6eSdBo0B3Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
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Άρθρο 18 

Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α΄ 74), 

ανωτ. αριθ. 97) 

 

Άρθρο 19 

Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

  

Άρθρο 20 

Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους 

κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της Α.Α.Δ.Ε. για χρήση από νοσοκομεία, 

θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την 

παρασκευή αντισηπτικών 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), 

ανωτ. αριθ. 339) 

 

Άρθρο 21 

Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς  

του κορωνοϊού COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τριακοστού της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108) 

 

Άρθρο 22 

Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης χώρων 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020  

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1) 

 

Άρθρο 23 

Επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλωσίμων και μη, για την καταπολέμηση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38) 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8R5ab1UmX_HjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijLb1ivlNNQ8JmRGAC6BqKsJtWW1pFcLjY26JvtP7NwiF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
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Άρθρο 24 

Επίταξη σκαφών για τη διακομιδή ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τριακοστού πρώτου της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108) 

 

Άρθρο 25 

Σύναψη συμβάσεων χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών - 

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020 

(Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), ανωτ. αριθ. 426) 

 

Άρθρο 26 

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τρίτου της  από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1) 

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108) 

 

Άρθρο 27 

Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την 

εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου δωδέκατου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38) 

 

Άρθρο 28 

Διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών 

για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 

(Αντικαθίσταται το άρθρο δέκατο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597) 

 

Άρθρο 29 

Διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19 

(Αντικαθίσταται το άρθρο ενδέκατο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  

(Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597) 

 

Άρθρο 30 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuV9YGu36dZRIwwBbpyK31b6c7c6rGBdbEU6eSdBo0B3Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
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Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών Ε.Κ.Α.Β. 

(Αντικαθίσταται το άρθρο πέμπτο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597) 

 

Άρθρο 31 

Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Με το άρθρο 29 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς 

του άρθρου 31 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ως προς τη σύναψη συμβάσεων για τις 

δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρατείνεται έως την 30ή.6.2021.» 

1. Οι Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.) για χρονικό διάστημα έως και την 31.03.2021, 

εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

και προς τον σκοπό της άμεσης κάλυψης των αναγκών για την διενέργεια εξέτασης 

δειγμάτων βιολογικού υλικού προς διακρίβωση ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού 

COVID-19, δύνανται, για όλα τα επίπεδα των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(Π.Φ.Υ.), που ανήκουν στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, να συμβάλλονται, κατά 

παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με 

ιδιωτικά εργαστήρια, που λειτουργούν νομίμως και διατηρούν σχετική υλικοτεχνική 

υποδομή και προσωπικό, προκειμένου να διεξάγεται εργαστηριακός μοριακός έλεγχος 

(PCR). Ομοίως, δύνανται να συμβάλλονται με ιδιωτικές επιχειρήσεις-εταιρείες μεταφοράς 

του ληφθέντος βιολογικού υλικού (δείγματος).  

2. Οι σχετικές δαπάνες για την αποζημίωση των συμβεβλημένων ως άνω ιδιωτών με τις 

Υγειονομικές Περιφέρειες (Y.Πε.) και σε εκτέλεση των συμβατικών όρων, κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου, είναι νόμιμες, εκκαθαρίζονται 

και πληρώνονται στους δικαιούχους φορείς σε βάρος του προϋπολογισμού των 

Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.), με μόνο παραστατικό το εκδοθέν τιμολόγιο, μετά από 

σχετική απόφαση του οικείου Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας.  

 

Άρθρο 32 

Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. 

και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου δέκατου τρίτου της από 10.8.2020  

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597) 

 

Άρθρο 33 

Δαπάνες υπηρεσιών των νοσοκομείων - Παράταση ισχύος διάταξης για ρύθμιση 

ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε. 

1. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι δαπάνες, που αφορούν στις υπηρεσίες σίτισης 

των ασθενών, της καθαριότητας και φύλαξης των χώρων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., 

που εξακολουθούν να παρέχονται από ιδιωτικά συνεργεία κατά την περίοδο της πανδημίας 

COVID-19, κατά παρέκκλιση των περί των προμηθειών του Δημοσίου διατάξεων, είναι 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
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νόμιμες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους δικαιούχους παρόχους, υπό την 

προϋπόθεση ότι παραμένουν σταθερές ως προς το ύψος τους όλο το χρονικό διάστημα και 

δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες εγγεγραμμένες πιστώσεις του εγκεκριμένου ετήσιου 

προϋπολογισμού τους.  

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (A΄ 76), ως προς τη νομιμοποίηση 

δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε., 

παρατείνεται έως και τη δημοσίευση του παρόντος.  

 

Άρθρο 34 

Ρύθμιση θεμάτων A.E.M.Y. A.E. 

Θεωρούνται αναδρομικώς ως νόμιμες οι πάσης φύσεως δαπάνες που καταβλήθηκαν έως 

την έναρξη ισχύος του παρόντος για πραγματική απασχόληση των εργαζομένων της 

Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., που προσλήφθηκαν στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης 

Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) δυνάμει του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 (A΄ 115) και στο 

Γενικό Νοσοκομείο Θήρας (Γ.Ν.Θ.) δυνάμει του άρθρου 64 του ν. 4368/2016 (A΄ 21), 

εφόσον τα άνω ποσά καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία σχετιζόμενη με την άνω 

πραγματική απασχόληση αυτών, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε αντίθετης νόμιμης 

διάταξης και ανεξαρτήτως των όρων της σύμβασης εργασίας τους.  

«2. Χρηματικά ποσά που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της παρ. 1 δεν αναζητούνται 

από τους εργαζομένους».  

Η παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο πεντηκοστό πρώτο του ν. 4771/2021 (Α’ 16), 

κατωτ. αριθ. 1096.  

 

Άρθρο 35 

Διαδικασία αποδοχής δωρεών 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38). 

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού όγδοου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου δέκατου τρίτου της από 

13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167) 

 

Άρθρο 36 

Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου δέκατου ένατου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

 

Άρθρο 37 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDF1HWF-V6bKA2mjeWEf9p35KUpneVb_1EesIX56lOSD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
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Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής 

δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

 

Άρθρο 38 

Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από  

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

 

Άρθρο 39 

Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), 

ανωτ. αριθ. 155) 

 

Άρθρο 40 

Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και 

έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 4737/2020 

(Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838). 

 

Άρθρο 41 

Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Κ.Α.Β. 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4633/2019 (A΄ 161) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως 

εξής:  

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. δύναται να συστήνονται 

Κέντρα Επιχειρήσεων Υγείας στις έδρες των Παραρτημάτων του Ε.Κ.Α.Β. με τις ίδιες 

αρμοδιότητες και αντίστοιχη στελέχωση, τα οποία υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρό 

του».  

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4633/2019 προστίθενται εδάφια ως εξής:  

«Οι ιατροί που στελεχώνουν το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του Ε.Κ.Α.Β. δύνανται, 

κατόπιν αιτήσεώς τους, να συμμετέχουν στις δράσεις του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής 

Καταστροφών (Ε.Τ.Ι.Κ.) του Ε.Κ.Α.Β.. Τα έξοδα συμμετοχής καλύπτονται από το 

Ε.Κ.Α.Β. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. Για τη συμμετοχή τους στις 

ανωτέρω δράσεις οι γιατροί δικαιούνται αποζημίωσης από το Ε.Κ.Α.Β., σύμφωνα με τις 

διατάξεις περί καταβολής αποζημίωσης εφημεριών».  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDvRysmIdVvLrpgpMPxJeljCPno9sz64m7tFy4dr7W0K
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
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3. Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 33 του ν. 4633/2019, ως εξής:  

«4. Με απόφασή του ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. δύναται να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί τις 

αρμοδιότητές του, που αφορούν στη λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων 

Υγείας σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης ή Τμήματος του Ε.Κ.Α.Β.. Επίσης, δύναται να 

εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα να υπογράφουν με εντολή του πράξεις ή άλλα 

έγγραφα της αρμοδιότητάς του ως προς την λειτουργία του ανωτέρω Τμήματος».  

3. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172), αναφορικά με το 

Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής ειδικά για θέσεις του ιατρικού προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β., 

προστίθενται εδάφια ως εξής:  

«Η θητεία του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής ειδικά για θέσεις του ιατρικού 

προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. ορίζεται διετής.  

Οι διαδικασίες κρίσης/τοποθέτησης του ιατρικού προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β., που 

εκκρεμούν στα Συμβούλια τα οποία συγκροτήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 24 του άρθρου 

11 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37), για θέσεις που έχουν προκηρυχθεί μετά την 1η.1.2018, 

ολοκληρώνονται από το Συμβούλιο της παρούσας.  

Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου της παρούσας γίνεται από υπαλλήλους του 

κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού, που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησής του, μετά 

από πρόταση του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β.  

Η παρ. 24 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37) καταργείται».  

 

Άρθρο 42 

Ζητήματα αδειοδότησης ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας - Τροποποίηση της 

περ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 

Αντικαθίσταται η περ. γ) της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) ως εξής:  

«γ. Οι αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. εντάσσονται στους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας και ως εκ τούτου έχουν εφαρμογή οι απαλλαγές του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 

(Α΄ 248).  

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., ορίζονται οι όροι, οι 

προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο απαραίτητος επιστημονικός και τεχνικός 

εξοπλισμός, η σύνθεση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ο κανονισμός 

εσωτερικής λειτουργίας, καθώς και οι λεπτομέρειες για τη διοικητική και επιστημονική 

διεύθυνση των Μ.Η.Ν., το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος και η διαδικασία εισαγωγής σε 

αυτές. Για τις Μ.Η.Ν. των περ. β και γ της παρ. 1 ορίζονται επιπλέον τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την αδειοδότηση των μονάδων, τα αρμόδια όργανα για την 

αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία αυτών, η σύνθεση και το έργο των επιτροπών 

ελέγχου, οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα, οι ενστάσεις και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα.  

Τα αυτοτελή κτίρια ή οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, στα οποία εγκαθίστανται 

αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν., πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές που 

αφορούν σε πολεοδομικά θέματα:  
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: Χωροθετούνται, όπως προβλέπεται από τους όρους δόμησης της 

περιοχής, σύμφωνα με το π.δ. 59/2018. Σε περίπτωση που οι χρήσεις γης δεν υπάγονται 

στο άρθρο 1 του π.δ. 59/2018, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του 

παρόντος, χωροθετούνται, όπως προβλέπεται από τους όρους δόμησης της περιοχής στην 

οποία βρίσκεται η Μ.Η.Ν. για τις ιδιωτικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας - 

ιατρεία.  

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: Στο τμήμα που καταλαμβάνουν, εγκαθίστανται σε χρήση κτιρίου 

«Γραφεία», σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό (Δ΄ 59/1989). Σε περίπτωση 

εγκατάστασης σε χρήση κτιρίου Υγεία-Πρόνοια, πληρούνται όλες οι τεχνικές 

πολεοδομικές προδιαγραφές της χρήσης κτιρίου «Γραφεία». Σε περίπτωση αυθαίρετης 

αλλαγής χρήσης κτιρίου και κατασκευής εφαρμόζεται ο ν. 4495/2017.  

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Στη Μ.Η.Ν. απαιτείται έως τις 31.12.2021 να υπάρχει 

πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας σε εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 26 και 27 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012).  

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  

• Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.) - ν. 4067/2012 (Α΄ 79) - άρθρο 23.  

• Κτιριοδομικός Κανονισμός (Δ΄ 59/1989) - χρήση κτιρίου «γραφεία».  

• Ν. 4495/2017, όπως εκάστοτε ισχύει.  

• Νομοθεσία πυροπροστασίας: Εφαρμόζονται οι διατάξεις της κατηγορίας «γραφεία» του 

εφαρμοστέου για κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου, στο οποίο λειτουργεί η Μ.Η.Ν., 

Κανονισμού Πυροπροστασίας (π.δ. 71/1988, Α΄ 59 και π.δ. 41/2018, Α΄ 80). Κάθε 

αντίθετη διάταξη των Κανονισμών Πυροπροστασίας καταργείται.  

Οι ήδη λειτουργούσες αυτοτελείς Μ.Η.Ν. είτε αναπτύσσουν μια είτε περισσότερες 

ειδικότητες, ανεξάρτητα από την αρχή από την οποία έχουν αδειοδοτηθεί, υποχρεούνται 

να προσαρμοσθούν στις παρούσες διατάξεις έως τις 31.12.2021. Σε περίπτωση που έως τις 

31.12.2021 δεν έχουν δημοσιευθεί οι απαραίτητες για τη λειτουργία τους υπουργικές 

αποφάσεις των παρ. 5 και 7, υποχρεούνται να προσαρμοσθούν στις παρούσες διατάξεις 

εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων. 

Εάν οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες, η λειτουργία τους διακόπτεται. Οι αρμόδιες 

υπηρεσίες των Περιφερειών, μετά από έλεγχο της Επιτροπής του άρθρου 4 του π.δ. 

247/1991 (Α΄ 93), υποχρεούνται σε επανεξέταση και έκδοση νέων βεβαιώσεων, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του παρόντος και βάσει των όρων, των προϋποθέσεων και των 

προδιαγραφών των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων.  

Οι ως άνω διατάξεις υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρύθμισης».  

 

Άρθρο 43 

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών 

Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) 

Οι αμέσως προσεχείς από τη δημοσίευση του παρόντος εκλογές για την ανάδειξη των 

οργάνων Διοίκησης της Ε.Ν.Ε. θα διεξαχθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021. Μέχρι τη 
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διεξαγωγή των εκλογών παρατείνεται η θητεία των ήδη υπηρετούντων οργάνων διοίκησης 

της Ε.Ν.Ε.  

 

Άρθρο 44 

Υποχρεώσεις φαρμακοποιών 

Ειδικά για το έτος 2020, η υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4139/2013 (Α΄ 

74), ως προς την υποχρέωση των φαρμακοποιών να αποστέλλουν στο τέλος κάθε έτους 

στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας κατάσταση με ναρκωτικά φάρμακα, 

παρατείνεται έως και την 31.3.2021.  

 

Άρθρο 45 

Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

1. Στην περ. ζ) της παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 4213/ 2013 (Α΄ 261) προστίθεται έκτο 

εδάφιο ως εξής:  

«Τα τιμολόγια δύνανται να συνοδεύονται και με αντίγραφα των ανωτέρω δελτίων 

αποστολής, τα οποία φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του ιδιώτη φαρμακοποιού. Η ισχύς του 

προηγούμενου εδαφίου άρχεται από 31.1.2020».  

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID -19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 

31.3.2021, μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων, που 

αφορούν περιοδικώς (επαναλαμβανόμενες) χορηγούμενες παροχές του άρθρου 53 του 

Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανανεώνονται μετά από τη λήξη 

τους και από ιατρούς ειδικότητας Πνευμονολογίας, Παιδιατρικής, παθολογίας, Γενικής 

ιατρικής και καρδιολογίας δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.  

Με το άρθρο 37 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς 

της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ως προς τις μηνιαίες και 

επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων, παρατείνεται από τη λήξη της 

έως την 30ή.6.2021.»  

3. Προστίθεται περ. γ) στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4652/2020 (A΄ 9) ως εξής:  

«γ) Με κοινή απόφαση των Yπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, ρυθμίζονται οι όροι της ιατροφαρμακευτικής και 

νοσοκομειακής κάλυψης, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και απαιτούμενα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά για την κοινωνική ασφάλιση των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και 

των μελών των οικογενειών τους, οι δικαιούχοι, το εύρος των παροχών ασθενείας και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος».  

 

Άρθρο 46 

Τακτοποίηση υπολοίπου ημερών κανονικής αδείας προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας 

του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων - Δυνατότητα υπέρβασης 

σαρανταοκταώρου ιατρών Ε.Σ.Υ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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1. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι υπόλοιπες ημέρες κανονικής άδειας ετών 2019 

και 2020 των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των 

εποπτευομένων αυτού φορέων, που δεν χορηγήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, μεταφέρονται και χορηγούνται κατά το έτος 2021.  

2. Η περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172) τροποποιείται ως εξής:  

γ) Για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ., για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι 

την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προσλήψεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., η 

δυνατότητα υπέρβασης του σαρανταοκταώρου υφίσταται έως τις 30.11.2022».  

 

Άρθρο 47 

Απαιτούμενα προσόντα και διαδικασία πλήρωσης θέσεων συνεργατών στο γραφείο του 

Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3918/2011 

Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), αντικαθίσταται ως εξής:  

«3. Συστήνονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων - συνεργατών 

και μία (1) θέση δημοσιογράφου για την κάλυψη των αναγκών του Διοικητή. Οι ανωτέρω 

πρέπει να έχουν τουλάχιστον πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή τεχνολογικού 

εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Οι ως άνω θέσεις καλύπτονται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), με την 

επιφύλαξη ότι οι θέσεις που αντιστοιχούν σε μετακλητούς δεν μπορούν να υπερβαίνουν 

τις τρεις (3). Οι αποσπάσεις των περ. β) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4622/2019 

διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του Υπουργείου Υγείας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

ενώ η πλήρωση των θέσεων της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4622/2019 

διενεργείται με απόφαση του Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές των ειδικών 

συμβούλων - συνεργατών της παρούσας». 

 

Άρθρο 48 

Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση 

1. Στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96) 

συγκαταλέγονται και οι Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση.  

2. Στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που επιτρέπεται να λειτουργούν από νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου, του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2716/1999, 

συγκαταλέγονται και οι Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση.  

3. Μετά το άρθρο 12 του ν. 2716/1999, προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:  

«Άρθρο 12Α 

Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση 

1. Οι Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση παρέχουν σε άτομα με πρώτο 

επεισόδιο ψυχωτικής διαταραχής και για καθορισμένο χρονικό διάστημα, υπηρεσίες 
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έγκαιρης διάγνωσης, θεραπευτικής παρέμβασης, παρακολούθησης, ατομικής 

υποστήριξης, αποκατάστασης, οικογενειακής στήριξης και πρόληψης των ψυχωτικών 

διαταραχών ή ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότητα ή και κατ’ οίκον, στα όρια 

του Τομέα Ψυχικής Υγείας, στο πλαίσιο της δικτύωσής τους με τις λοιπές μονάδες ψυχικής 

υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας και τις λοιπές υπηρεσίες υγείας της περιοχής, με 

ιδιαίτερη έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, και τη συνεργασία με άλλους 

φορείς και υπηρεσίες της κοινότητας.  

2. Οι Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση συστήνονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων 

Υπουργών, έπειτα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διατομεακού Συμβουλίου, η 

οποία παρέχεται εντός δύο (2) εβδομάδων από την κατάθεση σχετικού ερωτήματος εκ 

μέρους του Υπουργού Υγείας. Οι Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση 

συστήνονται ως οργανικές μονάδες των νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 (Α΄ 254), των 

Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων Ψυχικής Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής 

Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής 

Υγείας Παιδιών και Εφήβων του άρθρου 67 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115), για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών ψυχικής υγείας ενός ή περισσότερων Τομέων Ψυχικής Υγείας.  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του 

οικείου Περιφερειακού Διατομεακού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται εντός δύο (2) 

εβδομάδων από την κατάθεση σχετικού ερωτήματος εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, 

δύνανται να μετατρέπονται ήδη λειτουργούσες Μονάδες Ψυχικής Υγείας της παρ. 1 του 

άρθρου 11 του ν. 2716/1999, εκτός των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας, σε Μονάδες 

Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση.  

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η οποία 

εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διατομεακού Συμβουλίου και της 

Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ., οι οποίες παρέχονται εντός δύο (2) εβδομάδων 

από την κατάθεση σχετικού ερωτήματος εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, καθώς και 

σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., είναι δυνατή η ίδρυση και 

εγκατάσταση Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση στις Ψυχιατρικές Κλινικές 

των Α.Ε.Ι., που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 28Α του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και τον 

εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους, καθώς και η μετατροπή μονάδων ή υπηρεσιών 

των Κλινικών αυτών σε Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση.  

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου 

Υπουργού καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας, η στελέχωση, καθώς και κάθε άλλη 

λεπτομέρεια που αφορά στη σύσταση και λειτουργία των Μονάδων Έγκαιρης 

Παρέμβασης στην Ψύχωση».  

 

Άρθρο 49 

Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 2716/1999 

Το άρθρο 8 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 8 

Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης 
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1. Τα Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης μπορεί να είναι Κέντρα Ημέρας, Νοσοκομεία 

Ημέρας και Κέντρα Παρέμβασης στην Κρίση για ενήλικες, Παιδιά ή Εφήβους.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Εσωτερικών και του κατά 

περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού, μετά από πρόταση των αντίστοιχων Τομεακών 

Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) και Τομεακών 

Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), 

ορίζονται τα τμήματα, οι Μονάδες ή οι υπηρεσίες των αποκεντρωμένων μονάδων των 

Γενικών Νοσοκομείων, των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, των Πανεπιστημιακών 

Νοσοκομείων, των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων Ψυχικής Υγείας και των 

Κλινικών ή Μονάδων Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που έχουν ως αντικείμενο την ψυχική υγεία, οι οποίες 

λειτουργούν ως Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης.  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, μετά από πρόταση της 

αντίστοιχης Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. ή Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., μετατρέπονται τμήμα ή τμήματα ή 

υπηρεσίες των αποκεντρωμένων μονάδων των νοσοκομείων και Ψυχιατρικών 

Νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 (Α΄ 254) και του ν. 1397/1983 (Α΄ 143), σε Κέντρα 

Εξειδικευμένης Περίθαλψης.  

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, μετά από 

γνώμη της αντίστοιχης Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. ή Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και της οικείας Ιατρικής Σχολής, 

μετατρέπονται τμήμα ή τμήματα ή μονάδες των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών 

Ινστιτούτων Ψυχικής Υγείας και των Κλινικών ή Μονάδων Τμημάτων ή Σχολών 

Επιστημών Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που έχουν ως 

αντικείμενο την ψυχική υγεία, σε Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και των κατά 

περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, δύναται να συστήνονται Κέντρα Ημέρας από Σχολές 

ή Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που διεξάγουν έρευνα και 

παρεμβαίνουν σε ζητήματα ψυχικής υγείας των φοιτητών. Η ως άνω απόφαση εκδίδεται 

έπειτα από εισήγηση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και γνώμη του αρμόδιου 

Περιφερειακού Διατομεακού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται εντός δύο (2) εβδομάδων 

από την κατάθεση σχετικού ερωτήματος εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ή του Υπουργού Υγείας. Η οικονομική διαχείριση της χρηματοδότησης 

των Κέντρων αυτών πραγματοποιείται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων που 

διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι.  

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου 

Υπουργού ορίζονται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, οι προϋποθέσεις και οι όροι, 

καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος».  

 

Άρθρο 50 

Ζητήματα Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας - Τροποποίηση της παρ. 7 του 

άρθρου 3 του ν. 2716/1999 

Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της υποπερ. γγγ) της περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 

2716/1999 (Α΄ 96), αντικαθίστανται ως εξής:  
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«Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός προσώπων για τη στελέχωση των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και 

των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., ο Υπουργός Υγείας ορίζει πρόσωπα με κύρος και εμπειρία στην 

ψυχική υγεία από τους αντίστοιχους Το.Ψ.Υ.Ε. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε., ώστε να συμπληρώνεται 

τουλάχιστον η απαρτία της εκάστοτε Επιτροπής.  

Πρόεδρος της Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και της Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. εκλέγεται, με τον αναπληρωτή 

του, από τα μέλη των αντίστοιχων επιτροπών, ένας από τους εκλεγμένους ψυχιάτρους ή 

παιδοψυχιάτρους, αντιστοίχως. Εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, για οποιονδήποτε 

λόγο, και ιδίως εάν στην Επιτροπή δεν υπάρχουν αιρετά μέλη, λόγω μη διεκπεραίωσης της 

εκλογικής διαδικασίας της υποπερ. δδ΄ της περ. α΄ και της υποπερ. εε΄ της περ. β΄, ο 

Υπουργός Υγείας ορίζει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του από τους διορισμένους 

ψυχιάτρους και παιδοψυχιάτρους, αντίστοιχα.  

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καθίσταται δυνατή η συγκρότηση της εκάστοτε 

Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. ή Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., οι αρμοδιότητές της ασκούνται από αντίστοιχη 

Επιτροπή όμορου Το.Ψ.Υ., έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση, οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από το οικείο Περιφερειακό 

Διατομεακό Συμβούλιο, έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας».  

 

Άρθρο 51 

Αδειοδότηση και διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στη Χώρα 

1. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30η.6.2021 και προς τον σκοπό του περιορισμού 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, εμβόλια για τα οποία η Ελλάδα συμμετέχει στον 

κοινό μηχανισμό προμηθειών εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης μετά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας τους από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων (ΕΜΑ), σύμφωνα με τη διαδικασία του Κανονισμού ΕΚ 726/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση 

κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που 

προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Φαρμάκων, δύνανται να κυκλοφορούν στην Ελλάδα και να διατίθενται 

αποκλειστικά και μόνο με επιμέλεια των αρχών του άρθρου 54 προς τον σκοπό του 

εμβολιασμού των πολιτών, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Εθνικού 

Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς 

κυκλοφορίας των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελλάδα, με επιμέλεια 

και υπό τον συντονισμό των αρχών του άρθρου 54 και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις 

διάθεσής τους στα εμβολιαστικά κέντρα προς κάλυψη των αναγκών εμβολιασμού των 

πολιτών.  

 

Άρθρο 52 

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος τίθεται σε ισχύ Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 

κατά του κορωνοϊού COVID-19. Τα εμβόλια που εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα 

Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 
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προϋποθέσεις: α) να έχουν λάβει προηγούμενη άδεια ή έγκριση κυκλοφορίας από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και β) να υπάρχει θετική εισήγηση ένταξής τους στο 

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 από την Εθνική 

Επιτροπή Εμβολιασμών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής 

του Υπουργείου Υγείας.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 

Εμβολιασμών ορίζονται τα κριτήρια προτεραιοποίησης των πολιτών που προσέρχονται 

προς εμβολιασμό και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εμβολιαστική διαδικασία.  

«3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα εμβολιαστικά κέντρα της Χώρας 

στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, 

προστίθενται νέα εμβολιαστικά κέντρα στα ήδη υφιστάμενα και ανατίθενται αρμοδιότητες 

εμβολιασμού σε δομές δημόσιας υγείας, όπως δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 

νοσοκομεία, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας στελεχώνονται τα εμβολιαστικά κέντρα από 

ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτές/τριες κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, επισκέπτες/τριες υγείας 

κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, μαίες/υτές ΠΕ και ΤΕ, βοηθούς νοσηλευτές/τριες κατηγορίας ΔΕ, 

καθώς και βοηθητικό προσωπικό με μετακίνηση προσωπικού από δημόσιες δομές παροχής 

υπηρεσιών υγείας, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης».  

Το δεύτερο εδ. της παρ. 3 τροποποιήθηκε και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε εκ νέου ως 

άνω από την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214. 

4. Στους πολίτες που προσέρχονται σε εμβολιαστικό κέντρο χορηγείται ιατρική εντολή 

από τον επιβλέποντα ιατρό, που υπογράφεται και από τον εμβολιαζόμενο, αφού 

προηγουμένως ληφθεί σύντομο ιατρικό ιστορικό για τη διενέργεια του εμβολιασμού, και 

εκδίδεται εντός της ίδιας ημέρας συνταγή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.  

«5. Οι νοσηλευτές/τριες, επισκέπτες/τριες υγείας και μαίες/υτες της παρ. 3, που 

διενεργούν τους εμβολιασμούς, έχουν δικαίωμα καταχώρισης των στοιχείων των 

εμβολιασθέντων στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19».  

Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4790/2021 

(Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214. 

  

Άρθρο 53 

Διαδικασία προμήθειας εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τις ανάγκες της 

Χώρας - Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Προμηθειών του Εθνικού Προγράμματος 

Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 

1. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30η.6.2021 και προς τον σκοπό του περιορισμού 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, το Υπουργείο Υγείας δύναται να προμηθεύεται 

τα εμβόλια που εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού 

COVID-19, αποκλειστικά και μόνο: α) μέσω του ενιαίου μηχανισμού στήριξης έκτακτης 

ανάγκης με αντικείμενο την προμήθεια εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων με εφαρμογή του 

αλγορίθμου επιμερισμού ποσοτήτων μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αναλογικά προς τον πληθυσμό των πολιτών κάθε κράτους - μέλους (pro rata allocation) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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και β) με απευθείας προμήθεια κατά τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης με 

παραγωγό φαρμακευτική εταιρεία ενόψει της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης προστασίας 

της δημόσιας υγείας προς αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

2. Η προμήθεια των εμβολίων σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 και η σύναψη της 

σχετικής σύμβασης διενεργείται μέσω της ανώνυμης εταιρείας «Ινστιτούτο 

Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ), μετά από πρόσκληση κατά τη 

διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης της περ. γ) της της παρ. 2 του άρθρου 32 του 

ν. 4412/2016 (Α’ 147) σε τουλάχιστον δύο (2) εταιρείες που πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της παρ. 1.  

3. Για την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων εμβολίων της παρ. 1 και την ταχύτερη 

δυνατή διάθεσή τους στη χώρα μας προς ένταξη στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 

κατά του κορωνοϊού COVID-19, συστήνεται Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Προμηθειών 

του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19.  

4. Η Τριμελής Επιτροπή αποτελείται από τον Υπουργό Υγείας, τον Γενικό Γραμματέα 

Δημόσιας Υγείας και τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), και είναι 

αρμόδια για:  

α) τη λήψη απόφασης για την προμήθεια εμβολίων σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1, 

β) τη χορήγηση εντολής προς τον ΙΦΕΤ για την αγορά εμβολίων με τη διαδικασία της περ. 

β) της παρ. 1, γ) την εποπτεία της διαδικασίας προμήθειας και επαρκούς εφοδιαστικής 

κάλυψης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, δ) την υποβολή εισηγήσεων προς τον 

Υπουργό Υγείας για τη προμήθεια εμβολίων μέσω του Μηχανισμού Παγκόσμιας 

Πρόσβασης σε εμβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19 (COVAΧ INITIATIVE), ε) τη 

λήψη απόφασης διάθεσης του πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων της παρ. 1 σε τρίτα 

κράτη και στ) την εισήγηση διενέργειας δωρεών με σχετική απόφαση των αρμόδιων 

Υπουργών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συμμαχίας για Εμβόλια και Ανοσοποιήσεις 

(GAVI).  

 

Άρθρο 54 

Αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα - Σύστημα 

Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 

1. Ο συντονισμός, ο έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας και η διαχείριση των εμβολίων 

κατά του κορωνοϊού COVID-19, κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και την παράδοση 

των εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα, συνιστά αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας και ειδικότερα των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Στον συντονισμό του πρώτου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνεται η αρμοδιότητα φυσικής 

ασφάλειας προσωπικού ή πραγμάτων, η οποία ασκείται από τα Σώματα Ασφαλείας, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

2. Για την υλοποίηση του σκοπού της παρ. 1 συστήνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης Σύστημα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εμβολίων κατά του 

κορωνοϊού COVID-19. Το Σύστημα δύναται να διαλειτουργεί με τα συστήματα 

διαχείρισης φαρμακευτικών αποθηκών και ιδιωτικών εταιρειών μεταφορών φαρμάκων και 

να ανταλλάσσει στοιχεία σχετικά με τη διακίνηση και αποθήκευση των εμβολίων κατά του 

κορωνοϊού COVID-19 στα σημεία αποθήκευσης και στα εμβολιαστικά κέντρα.  
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3. Το Σύστημα υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον ανεφοδιασμό των 

εμβολιαστικών κέντρων από τα σημεία αποθήκευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα αποθέματα 

των αποθηκών σε εμβόλια, το χρονοδιάγραμμα ανεφοδιασμού των αποθηκών, τις ανάγκες 

των εμβολιαστικών κέντρων, το ιστορικό προσέλευσης των πολιτών στα εμβολιαστικά 

κέντρα, τις παραμέτρους αποθήκευσης, διακίνησης και συντήρησης των εμβολίων κατά 

του κορωνοϊού COVID-19, τη διαθεσιμότητα του στόλου οχημάτων των εταιρειών 

μεταφοράς των εμβολίων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του 

παρόντος.  

4. Τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής δύνανται να διαθέτουν προσωπικό τους και το προσωπικό 

οποιουδήποτε εποπτευόμενου φορέα τους για τον συντονισμό και τον έλεγχο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας των εμβολίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής 

διάταξης, με απόφαση ανάθεσης καθηκόντων από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του 

Υπουργείου, χωρίς δυνατότητα παράλληλης άσκησης καθηκόντων. Ειδικά για το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η διάθεση του προσωπικού γίνεται με διαταγή του Αρχηγού 

του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.  

5. Τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Υποδομών και 

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και οι εποπτευόμενοι από αυτά 

φορείς παρέχουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στα Γενικά Επιτελεία κάθε αναγκαία 

συνδρομή για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος.  

6. Για χρονικό διάστημα μέχρι την 30η.6.2021 προς τον σκοπό του περιορισμού της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύναται να εξειδικεύονται τα ζητήματα 

λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εμβολίων κατά του 

κορωνοϊού COVID-19, η διαδικασία και οι όροι ασφαλούς αποθήκευσης, η διαδικασία και 

ο τρόπος προγραμματισμού των αναγκαίων ποσοτήτων προς μεταφορά και διάθεση των 

εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα ανάλογα με τον προγραμματισμό των εμβολιασμών, 

ο τρόπος μεταφοράς και διάθεσής τους από μεταφορείς στα εμβολιαστικά κέντρα, ο τρόπος 

και η διαδικασία μεταφοράς σε περιοχές όπου δεν υφίσταται σταθερή μεταφορική σύνδεση 

με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η διαδικασία 

εξασφάλισης επαρκών αποθεμάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του 

παρόντος. 

 

Άρθρο 55 

Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-

19 

1. Συστήνεται και λειτουργεί στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) Εθνικό Μητρώο 

Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, το οποίο αποτελεί υπομητρώο του Εθνικού 

Μητρώου Εμβολιασμών, με αντικείμενο την ακριβή καταγραφή των εμβολιασμών κατά 

του κορωνοϊού COVID-19. Οι εμβολιασμοί διενεργούνται σε κάθε πρόσωπο που ανήκει 

στον γενικό πληθυσμό της χώρας βάσει κριτηρίων που καθορίζονται με απόφαση του 
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Υπουργού Υγείας μετά από γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, προς τον 

σκοπό της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, της 

διαμόρφωσης πολιτικών υγείας με στόχο τη βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης του 

πληθυσμού και των δεικτών έγκαιρου εμβολιασμού του πληθυσμού, την καταπολέμηση 

της νόσου και τη φαρμακοεπαγρύπνηση.  

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας του ανωτέρω Μητρώου ορίζεται το Υπουργείο Υγείας. Κατά 

τη σύσταση και τη λειτουργία του Μητρώου, το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνος 

επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής 

ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό 

δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) 

(Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 

(Α΄137).  

3. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ορίζεται ως εκτελούσα, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, την 

επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρίζονται στο ανωτέρω Μητρώο. Προς τον σκοπό 

αυτό, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. θ΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 9 και του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, 

την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την 

ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο 

θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία του Μητρώου, τηρώντας τις διατάξεις της 

νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

4. Τα δεδομένα, προσωπικά ή μη, που καταχωρίζονται στο ανωτέρω Μητρώο, 

συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τους 

αναφερόμενους στην παρ. 1 σκοπούς και με την τήρηση των κατάλληλων τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων.  

5. Δημιουργείται ηλεκτρονική Πλατφόρμα Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού κατά του 

κορωνοϊού COVID-19, η οποία λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας 

Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Μετά τη διενέργεια εμβολιασμού, κάθε πολίτης μπορεί να 

αιτηθεί την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού, η οποία εμπεριέχει το όνομα, το επώνυμο, 

τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), την ημερομηνία εμβολιασμού, 

το εμβολιαστικό κέντρο ή τη δομή όπου διενεργήθηκε ο εμβολιασμός και τον τύπο του 

εμβολίου. Τα στοιχεία αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του 

κορωνοϊού CΟVID-19. Η είσοδος των φυσικών προσώπων - χρηστών στην Πλατφόρμα 

πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής τους με την χρήση των 

κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α΄184). Κάθε πολίτης 

μπορεί να αιτείται την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού και μέσω των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών.  

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να 

ρυθμίζονται ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα για: α) τη λειτουργία του 

Μητρώου με βάση τους ειδικότερους σκοπούς του, β) τη συλλογή, την τήρηση και κάθε 

περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτό και την 
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ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνικών 

ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, γ) την άσκηση των 

δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών από 

τους αποδέκτες, δ) τους ακριβείς όρους της διάθεσης συγκεντρωτικών στοιχείων 

στατιστικής φύσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. 

Με όμοια απόφαση δύνανται να ρυθμίζονται οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες, η 

διαδικασία της αυθεντικοποίησης, τα πρόσθετα στοιχεία που αναγράφονται στη βεβαίωση 

και τα ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας.  

Εκδόθηκε η υ.α. 1163/2021 «Ρύθμιση των απαιτούμενων διαλειτουργικοτήτων, της 

διαδικασίας αυθεντικοποίησης, των ειδικότερων τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων 

λειτουργίας της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Έκδοσης Βεβαίωσης κατά του κορωνοϊού 

COVID-19 και της διαδικασίας έκδοσης της βεβαίωσης» (Β’ 114), κατωτ. αριθ. 1069. 

7. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6, εφαρμόζεται αναλογικά η υπ’ αρ. 

6677/30.10.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β΄ 4792), ως προς τα ζητήματα του 

καθορισμού των ειδικότερων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως 

εκτελούσα την επεξεργασία του προσδιορισμού των χρηστών του Μητρώου, των 

δικαιωμάτων αυτών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν 

επεξεργασίας, καθώς και της διαχείρισης και εποπτείας του Μητρώου.  

 

 

Άρθρο 56  

Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού COVID-19 

Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20688/2021 «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην 

Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και γνωστοποίησης του 

αποτελέσματος αυτών στον αιτούντα» (Β΄ 1303), κατωτ. αριθ. 1231. 

1. Δημιουργείται Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού 

COVID-19, το οποίο σχεδιάζεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), το οποίο 

τηρείται στο Κυβερνητικό Νέφος (GCloud) της ΓΓΠΣΔΔ του άρθρου 85 του ν. 4727/2020 

(Α΄184). Το ανωτέρω Σύστημα έχει ως σκοπό, αφενός την υλοποίηση της σειράς 

προτεραιότητας των πολιτών στη διαδικασία του εμβολιασμού, όπως αυτή έχει καθορισθεί 

σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 

Εμβολιασμών βάσει επιδημιολογικών και δημογραφικών δεδομένων, καθώς και 

δεδομένων που σχετίζονται με το είδος απασχόλησης, και αφετέρου τον προγραμματισμό, 

ως προς τον τόπο και χρόνο των προτεινόμενων συνεδριών εμβολιασμού.  

2. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, το Σύστημα συλλέγει τα αναγκαία στοιχεία, 

όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ και 

στοιχεία επικοινωνίας, ανάλογα με τα κριτήρια και την κατηγοριοποίηση της Εθνικής 

Επιτροπής Εμβολιασμών από μητρώα και πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου τομέα 

και από τα στοιχεία που αποστέλλονται από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό 

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), προκειμένου να προσδιορισθούν τα φυσικά 

πρόσωπα που εντάσσονται σταδιακά στις ομάδες προς εμβολιασμό. Τα μητρώα από τα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jiNRVGgNfKB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR9Bcy_WUd_nrZ0hX6CMHJhs4u3RA8jQt4vwsynXrbcf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8t41p22kte0G4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbAK0r6yorys_pSb2ZLycOTMVrLUp-jLw9BgOJTIppMF
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οποία αντλούνται τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου είναι ιδίως: α) το Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, β) το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, 

γ) το Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, δ) το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε), ε) το Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και το Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης και στ) το Μητρώο Α.Μ.Κ.Α.  

3. Τα στοιχεία που συλλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2 διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά 

μέσα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, 

τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία της παρ. 

2 διαγράφονται εντός ενός (1) μηνός από τη διενέργεια της δεύτερης συνεδρίας 

εμβολιασμού και σε κάθε περίπτωση για τα πρόσωπα που δεν επιβεβαίωσαν ή δεν 

προσήλθαν στη συνεδρία εμβολιασμού μέχρι την 30η.6.2021.  

4. Για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος τα ανωτέρω μητρώα και πληροφοριακά 

συστήματα του δημοσίου τομέα, οφείλουν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που υπάρχουν 

σε αυτά για τον προσδιορισμό των προσώπων που εντάσσονται σταδιακά σε ομάδες 

πληθυσμού προς εμβολιασμό, καθώς και για την ενημέρωσή αυτών ως προς τη διαδικασία 

του εμβολιασμού τους.  

5. Η κατάρτιση των καταλόγων των προσώπων που επιθυμούν να ενταχθούν σε ομάδες 

προς εμβολιασμό πραγματοποιείται ως εξής:  

α) Ως προς το υγειονομικό και βοηθητικό προσωπικό δημόσιων δομών υγείας και τους 

απασχολούμενους σε κοινωνικές υπηρεσίες με συλλογή των δεδομένων που 

περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και των 

στοιχείων που συλλέγονται και αποστέλλονται από το Υπουργείο Υγείας για τον σκοπό 

της κατάρτισης των καταλόγων και της εξασφάλισης της επάρκειας των εμβολίων.  

β) Ως προς το υγειονομικό και βοηθητικό προσωπικό ιδιωτικών δομών υγείας με 

συλλογή των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των στοιχείων που συλλέγονται με 

τη συνδρομή των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργείων και αποστέλλονται από το 

Υπουργείο Υγείας για τον σκοπό της κατάρτισης των καταλόγων και της εξασφάλισης της 

επάρκειας των εμβολίων.  

γ) Ως προς το προσωπικό και τους απασχολούμενους σε δομές φροντίδας χρονίως 

πασχόντων, σε κέντρα αποκατάστασης, σε οίκους ευγηρίας, καθώς και στα Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), στις ανοιχτές δομές φιλοξενίας, καθώς και σε κάθε 

είδους δομή και χώρο υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών με συλλογή των 

δεδομένων με τη συνδρομή των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργείων και των στοιχείων 

που αποστέλλονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. μετά από δήλωση των υπευθύνων των δομών για 

τον σκοπό της κατάρτισης των καταλόγων και της εξασφάλισης της επάρκειας των 

εμβολίων.  

δ) Ως προς τις λοιπές ομάδες του πληθυσμού, που εντάσσονται σταδιακά στον 

προγραμματισμό των συνεδριών εμβολιασμού βάσει ηλικιακών κριτηρίων με συλλογή 

των δεδομένων από το Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το Μητρώο 

Α.Μ.Κ.Α., εφόσον έχουν εγγραφεί στην ψηφιακή υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, 
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σε διαφορετική περίπτωση από το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.  

ε) Ως προς τους λήπτες της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι» με συλλογή των δεδομένων 

από τους οικείους δήμους και διαβίβαση των στοιχείων στον Ε.Ο.Δ.Υ. ή τα εγγύτερα 

εμβολιαστικά κέντρα για τη διενέργεια των εμβολιασμών.  

 

Άρθρο 57 

Δημιουργία Συστήματος και Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά 

του κορωνοϊού COVID-19 

1. Δημιουργείται Σύστημα προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του 

κορωνοϊού COVID-19, το οποίο σχεδιάζεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία 

της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. με σκοπό τον προκαθορισμό της ημερομηνίας εμβολιασμού των 

προσώπων που έχουν εγγραφεί στο Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά 

του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με το άρθρο 56. Το Σύστημα προγραμματισμού 

συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 διασυνδέεται με το Σύστημα 

Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού COVID-19 από το οποίο αντλεί 

τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προκαθορισμό της συνεδρίας εμβολιασμού, καθώς 

και με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, στο οποίο 

αποστέλλει τα στοιχεία των προσώπων που εμβολιάστηκαν, την ημερομηνία εμβολιασμού, 

το είδος του εμβολίου, τον επιβλέποντα ιατρό του εμβολιαστικού κέντρου ή τον 

συμβεβλημένο ιατρό των δομών και το εμβολιαστικό κέντρο ή τη δομή.  

2. Δημιουργείται ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά 

του κορωνοϊού COVID-19, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας 

Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) με σκοπό την οριστικοποίηση του προγραμματισμού των 

εμβολιασμών. Μέσω της εν λόγω ψηφιακής υπηρεσίας τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν 

τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δύνανται να επιβεβαιώνουν τη 

διαθεσιμότητά τους ως προς την προγραμματισμένη ημερομηνία εμβολιασμού ή να 

επιλέγουν, σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας εκ μέρους τους, διαφορετική διαθέσιμη 

στο σύστημα ημερομηνία, καταχωρίζοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τον 

Α.Μ.Κ.Α. τους. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα του δευτέρου εδαφίου δεν έχουν λάβει 

ενημέρωση για την προγραμματισμένη ημερομηνία εμβολιασμού τους, δύνανται να 

υποβάλουν αίτηση για τον ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού σε ειδική εφαρμογή εντός 

της Πλατφόρμας, η οποία εξετάζεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από αρμόδια 

Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, και ενημερώνει τον αιτούντα ως προς την αποδοχή ή 

μη της αίτησης με μέσα ΤΠΕ. Η είσοδος των φυσικών προσώπων - χρηστών στην 

Πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση 

των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α΄184).  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20688/2021 «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην 

Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και γνωστοποίησης του 

αποτελέσματος αυτών στον αιτούντα» (Β΄ 1303), κατωτ. αριθ. 1231. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8t41p22kte0G4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbAK0r6yorys_pSb2ZLycOTMVrLUp-jLw9BgOJTIppMF
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3. Κάθε πρόσωπο δύναται να ενημερωθεί και να επιβεβαιώσει την προγραμματισμένη 

ημερομηνία εμβολιασμού του και σε φαρμακείο ή σε ΚΕΠ, όπως επίσης και να επιλέξει, 

σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας εκ μέρους του, διαφορετική ημερομηνία και ώρα 

με βάση την εκάστοτε διαθεσιμότητα στο Σύστημα της παρ. 1.  

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προβλέπεται η σύσταση και συγκρότηση της 

Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων με φυσικό ή ηλεκτρονικό 

τρόπο και γνωστοποίησης του αποτελέσματος αυτών στον αιτούντα. Με απόφαση του 

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα 

για τη λειτουργία του Συστήματος και της Πλατφόρμας, η διαδικασία επιβεβαίωσης της 

προγραμματισμένης συνεδρίας, οι απαιτούμενες διασυνδέσεις του Συστήματος και της 

Πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήματα, η διαδικασία αυθεντικοποίησης, οι 

λεπτομέρειες της διαδικασίας που ακολουθείται στα ΚΕΠ και στα φαρμακεία καθώς και 

κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια.  

Εκδόθηκε η υ.α. Α1β/Γ.Π. οικ. 8172/2021 «Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων 

για τον ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού σε ειδική εφαρμογή εντός της ηλεκτρονικής 

Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β’ 456), κατωτ. αριθ. 1110. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20688/2021 «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην 

Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και γνωστοποίησης του 

αποτελέσματος αυτών στον αιτούντα» (Β΄ 1303), κατωτ. αριθ. 1231. 

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζεται o τρόπος 

αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και 

επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού, κατά τα οριζόμενα στις 

παρ. 3 και 4». 

Η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο τεσσαρακοστό ένατο του ν. 4771/2021 (Α’ 16), 

κατωτ. αριθ. 1096. 

Εκδόθηκε η υ.α. 5230/2020 «Ρύθμιση τεχνικών και οργανωτικών ζητημάτων για τη 

λειτουργία του Συστήματος και της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού 

κατά του κορωνοϊού COVID-19, της διαδικασίας επιβεβαίωσης της 

προγραμματισμένης συνεδρίας, των απαιτούμενων διασυνδέσεων του Συστήματος και 

της Πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήματα, της διαδικασίας 

αυθεντικοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαίας τεχνικής ή άλλης λεπτομέρειας» (Β’ 

5723), κατωτ. αριθ. 1000. 

Εκδόθηκε η υ.α. 1042 ΕΞ 2021 της 14/15.1.2021 «Καθορισμός διαδικασίας 

ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού του 

πολίτη μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» (Β’ 86), κατωτ. αριθ. 

1056. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070/2021 «Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για 

τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της 

προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού» (Β΄ 1286), κατωτ. αριθ. 1227. 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Qhfx31vVvCF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueIv3yHIOGi-38DuSX0ntC88LRPBPJjJZBwtKQLGHCRK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8t41p22kte0G4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbAK0r6yorys_pSb2ZLycOTMVrLUp-jLw9BgOJTIppMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDF1HWF-V6bKA2mjeWEf9p35KUpneVb_1EesIX56lOSD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8HD1UmmOvtK64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQDUNVFuYHj40XIWQLKJRAy6LgQupADviS-DdU3qFVG8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8HD1UmmOvtK64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQDUNVFuYHj40XIWQLKJRAy6LgQupADviS-DdU3qFVG8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL879lgF_jwvvXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijI9Vp7H6wPA-pGnhT5vwoIJd9-4FJbq7mwiQqRpmZiH0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85NiJq5bJdVQfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSEvUNzOITtd93N74D1vFg7Nw7e_C-opBFkmIv1_gj_M
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«Άρθρο 58 

Διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ. 

1. Για χρονικό διάστημα έως την 30.6.2021 προς τον σκοπό του περιορισμού της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος 

δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύναται να 

διενεργεί εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού COVID-19, με το ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό του στους πολίτες που διαμένουν στις δομές αρμοδιότητας των Υπουργείων 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, και ειδικότερα σε Μονάδες 

Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠ) του άρθρου 9 

του ν. 4109/2013 (Α’ 16) και σε Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, καθώς 

και σε δομές και θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, 

ιδίως στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας (ΜΨΥ) των άρθρων 4 και 11 του ν. 2716/1999 

(Α’ 96). Όσον αφορά στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, ο εμβολιασμός γίνεται είτε από το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ., είτε από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της 

εκάστοτε Μονάδας υπό την εποπτεία του Ε.Ο.Δ.Υ. και καλύπτει τόσο τους διαμένοντες 

στις Μονάδες αυτές όσο και το προσωπικό τους.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και 

Εσωτερικών, ορίζονται ο τρόπος διάθεσης των εμβολίων προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την 

υλοποίηση των σκοπών του παρόντος, ο τρόπος συναίνεσης των εμβολιαζόμενων, η 

διαδικασία χορήγησης ιατρικής εντολής από συμβεβλημένο ιατρικό προσωπικό των 

δομών, καθώς και κάθε συναφές θέμα για την εφαρμογή του παρόντος».  

Στο άρθρο 58 τροποποιήθηκε η παρ. 1 και το άρθρο διαμορφώθηκε στο σύνολό του 

ως άνω από το άρθρο 249 του ν. 4782/2021 (Α’ 36), κατωτ. αριθ. 1162. Με την δε 

παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι: «Η παρούσα ρύθμιση ισχύει από την 

1η.1.2021».  

 

Άρθρο 59 

Δωρεές για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις 30.6.2021, ο Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά 

υπηρεσιών φύλαξης, ασφαλούς αποθήκευσης και μεταφοράς και κάθε δωρεά ειδών 

ασφαλούς φύλαξης και αποθήκευσης και μεταφοράς φαρμάκων και εμβολίων 

(αναλώσιμων ή μη) πάσης φύσεως, από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η αποδοχή 

των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί με δήλωση αποδοχής του Υπουργού Υγείας 

ως προς τα δωριζόμενα κινητά πράγματα και τις υπηρεσίες προς τον δωρητή τους. Ο 

Υπουργός Υγείας υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις υπηρεσιών που παρέχονται ως δωρεές 

για τον σκοπό της υλοποίησης του εμβολιασμού του πληθυσμού κατά του κορωνοϊού 

COVID-19. Τα δωριζόμενα αντικείμενα και ο σχετικός εξοπλισμός παραδίδονται και 

αναλαμβάνονται προς διάθεση από το Υπουργείο Υγείας.  

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

κατανέμονται και διατίθενται σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, 

είδη που έχουν αποτελέσει αντικείμενο δωρεάς της παρ. 1, συμπεριλαμβανομένων όλων 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8T7KNQkTydCTtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijH4C0Y8E2zr1gi_C2D75Cj28q9FTpc95ioX-OlWAzoTI


 

213 

 

των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Δημόσιων Υγειονομικών 

Περιφερειών και των νοσοκομείων, ιδιωτικών και δημόσιων συνεργαζόμενων εταιρειών 

φύλαξης και αποθήκευσης εμβολίων, καθώς και όλων των δομών δημόσιας υγείας και των 

εμβολιαστικών κέντρων.  

3. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύμφωνα με το παρόν 

εφαρμόζεται η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248, Κώδικας 

ΦΠΑ), χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. Η αποδοχή των εν 

λόγω δωρεών κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Οικονομικών.  

 

Άρθρο 60 

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος 

Εμβολιασμού 

Για την εύρυθμη εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού 

COVID-19 και την ακριβόχρονη διάθεση των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 

στα Εμβολιαστικά Κέντρα, για το χρονικό διάστημα έως και την 30η.6.2021, η ανώνυμη 

εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» 

(ΙΦΕΤ Α.Ε.) δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων 

συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων περί σκοπού της ΙΦΕΤ Α.Ε., να 

διενεργεί διαγωνιστικές διαδικασίες κατά τους ορισμούς του παρόντος για την εξασφάλιση 

υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά 

κέντρα. Ως παρεχόμενες υπηρεσίες διάθεσης εμβολίων, που εμπίπτουν στη ρύθμιση του 

προηγούμενου εδαφίου είναι οι υπηρεσίες αποθήκευσης, φύλαξης, μεταφοράς των 

εμβολίων κατά του κορωνοϊού CΟVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα, και κάθε είδους 

παρεπόμενες υπηρεσίες σχετικές με την ασφαλή διάθεση των εμβολίων κατά του 

κορωνοϊού COVID-19, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ασφάλισης των 

εμβολίων κατά τη διαδικασία της αποθήκευσης και της μεταφοράς τους από τρίτες 

εταιρείες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους άνευ αντιτίμου. Η πρόσκληση αναρτάται μέσω 

της ιστοσελίδας της εταιρείας για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να 

απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης του ανωτέρω εξοπλισμού και 

παροχής υπηρεσιών. Οι συμβάσεις συνάπτονται με κριτήριο χαμηλότερης τιμής μεταξύ 

των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών.  

 

Άρθρο 61 

Ρυθμίσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 

4052/2012 

Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) διαγράφεται το τέταρτο 

εδάφιο, τροποποιείται το πέμπτο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περ. α) και η 

περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. α) Η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δωδέκατο (1/12) του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο 

στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στη φαρμακευτική περίθαλψη. Από 

1ης.9.2020 η δαπάνη των εμβολίων δεν συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της 
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φαρμακευτικής δαπάνης του πρώτου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος της δαπάνης των εμβολίων, η διαδικασία, 

οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την εξαίρεση της εν λόγω δαπάνης 

από τη φαρμακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α. Το υπερβάλλον μηνιαίο ποσό αναζητείται εκ 

μέρους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης είτε από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας 

(Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων είτε από ευρωπαϊκούς πόρους. Το ανωτέρω ποσό 

υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους υπόχρεους Κ.Α.Κ. εντός 

μηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο κάθε φορέας. 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου και ιδίως ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των ποσών που υποχρεούται 

να καταβάλει κάθε Κ.Α.Κ. με βάση:  

i) την ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής κάθε φαρμάκου που συμμετέχει στη 

φαρμακευτική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) της παρ. 1α, η οποία υπολογίζεται με βάση την 

ποσότητα που αποδεδειγμένα διατέθηκε σε ασφαλισμένους, όπως προκύπτει από το 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ή μέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήματος 

σάρωσης των συνταγών,  

ii) το μερίδιο αγοράς κάθε φαρμάκου της παρ. 1α στη θεραπευτική κατηγορία της θετικής 

λίστας,  

iii) τη δυνατότητα τελικού συμψηφισμού τυχόν υπολειπόμενων ποσών με βάση τον 

συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας,  

iv) τη συγκριτική κατανάλωση κάθε φαρμάκου της παρ. 1α με το μερίδιο αγοράς που 

κατείχε στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους,  

ν) κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στον τρόπο και χρόνο καταβολής των οφειλόμενων 

ποσών, καθώς και στη διαδικασία τυχόν συμψηφισμών σε επόμενους λογαριασμούς. Σε 

περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης των ποσών επιστροφής της παραγράφου αυτής, αυτά 

εισπράττονται με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. Από 1.1.2013 εισάγεται έκτακτο τέλος για 

τα φαρμακευτικά προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων, που αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας 

κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων, που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό 

κατάλογο, ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των λιανικών πωλήσεων κάθε 

φαρμακευτικού προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2011 και καταβάλλεται, 

σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως τις 15.12.2012. Το έκτακτο τέλος που 

οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών 

προϊόντων, που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο, για το έτος 2013, δύναται να 

συμψηφίζεται με το καταβληθέν ή συμψηφισθέν ποσό που του αντιστοιχεί από το claw 

back του έτους 2012. Σε περίπτωση που το έκτακτο τέλος υπερβαίνει το claw back του 

2012, δύναται μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό το υπολειπόμενο ποσό να συμψηφιστεί με 

το claw back του 2013 ή το rebate του ν. 4052/2012 για τα φάρμακα που περιέχονται στον 

θετικό κατάλογο του 2013. Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, για τα οποία δεν έχει 

καταβληθεί το έκτακτο τέλος κατά τα ανωτέρω, μεταφέρονται αυτόματα από τον κατάλογο 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων και αποζημιούμενων από τους Φ.Κ.Α. (θετικός 

κατάλογος), στον κατάλογο φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με 

ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 
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(αρνητικός κατάλογος). Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των 

Κ.Α.Κ., που έχουν καταβάλει ή συμψηφίσει το claw back του 2012, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4052/2012 και του ν. 4093/2012 και τις κείμενες υπουργικές αποφάσεις, 

μέχρι 10.12.2012. Η διάταξη αυτή δύναται να ενεργοποιείται αυτόματα σε κάθε περίπτωση 

όπου, μετά την πάροδο ενός μήνα, οι Κ.Α.Κ. δεν συμμορφώνονται με τις κείμενες 

διατάξεις και δεν καταβάλλουν κανονικά ή δεν συμψηφίζουν το claw back που τους 

αναλογεί. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του 

έκτακτου τέλους, ο τρόπος υπολογισμού του και να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα 

εφαρμογής της άνω διάταξης, για να επιτευχθούν οι στόχοι της φαρμακευτικής δαπάνης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4052/2012, του ν. 4093/2012 και των 

κείμενων υπουργικών αποφάσεων και η ενεργοποίησή της σε περιπτώσεις που οι Κ.Α.Κ. 

δεν συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις αναφορικά με το claw back.  

Επιπροσθέτως, με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύεται η μεθοδολογία 

υπολογισμού του ποσού της υπέρβασης, καθώς και η μεθοδολογία επιμερισμού του ποσού 

επιστροφής των φαρμακευτικών εταιρειών, σε περιπτώσεις υπέρβασης των 

φαρμακευτικών δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους προκαθορισμένους στον εκάστοτε 

ετήσιο προϋπολογισμό του στόχους. Για τον υπολογισμό της υπέρβασης ή τον επιμερισμό 

του ποσού επιστροφής δύναται να χρησιμοποιείται η καθαρή δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

όπως αυτή προκύπτει αφότου αφαιρεθούν ο Φ.Π.Α., οι συμμετοχές των ασθενών, οι 

εκπτώσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και φαρμακείων, το rebate εισαγωγής στον 

θετικό κατάλογο και το rebate όγκου των φαρμακευτικών εταιρειών, η δαπάνη για 

φάρμακα της λίστας 1Α του ν. 3816/2010, το ποσοστό χονδρεμπορικού κέρδους που 

επιστρέφουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, όταν πωλούν απευθείας στα φαρμακεία, και 

άλλα ποσά τα οποία προσδιορίζονται στη σχετική απόφαση. Με όμοια απόφαση δύναται 

να τίθενται στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανά έτος σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής 

ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4). Επιπλέον, δύναται να προσδιορίζεται 

η διαδικασία συμψηφισμού του ποσού τυχόν υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εν γένει με το ποσό τυχόν υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των 

δημόσιων νοσοκομείων, σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους. Επίσης, δύναται να 

προσδιορίζονται μηνιαίοι στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανάλογα με την εξέλιξη των 

μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής σε σχέση με τους ετήσιους στόχους και να 

προσδιορίζεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους».  

 

... 

Άρθρο 63 

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφίων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), 

ανωτ. αριθ. 339) 

 

Άρθρο 64 

Ειδικό εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης ενήλικων πολιτών σε δομές δημόσιας 

υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
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1. Συστήνεται, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και τις 

30 Ιουνίου 2021, ειδικό εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης ενήλικων πολιτών, που δεν 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, σε δομές δημόσιας υγείας, για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Ως δομές δημόσιας υγείας για τους σκοπούς του 

παρόντος ορίζονται τα νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, οι 

δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κάθε αντίστοιχη υγειονομική δομή, 

συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Η τοποθέτησή τους γίνεται με 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νοσοκομείου.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών 

καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του προγράμματος, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι 

επαγγελματικές ειδικότητες και η διαδικασία συλλογής δεδομένων των συμμετεχόντων 

εθελοντών, το αρμόδιο όργανο επιλογής τους, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής 

τους, τυχόν προβλεπόμενα έξοδα κίνησης ή άλλες αποζημιώσεις και κάθε άλλο θέμα 

σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.  

3. Για την υλοποίηση των παρ. 1 και 2 συστήνεται ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης 

με την επωνυμία «Αρχείο Συμμετεχόντων στο εθελοντικό πρόγραμμα για την 

αντιμετώπιση των αναγκών υγείας λόγω του κορωνοϊού COVID-19». Στο αρχείο τηρείται 

το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους σκοπούς της 

υλοποίησης του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων ταυτοποίησης των 

υποκειμένων και αναγκαίων για τους σκοπούς του παρόντος δεδομένων υγείας των 

υποκειμένων. Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σχετικά με το «Αρχείο Συμμετεχόντων στο εθελοντικό πρόγραμμα για την 

αντιμετώπιση των αναγκών υγείας λόγω του κορωνοϊού COVID-19» είναι το Υπουργείο 

Υγείας, δια των αρμόδιων υπηρεσιών του και, ιδίως, δια της Γενικής Γραμματείας 

Δημόσιας Υγείας. Ως αποδέκτες των δεδομένων δύνανται να ορίζονται κατά το 

περιεχόμενο της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 οι αρμόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Υγείας, οι Υγειονομικές Περιφέρειες, οι Μονάδες Υγείας του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπου θα ενταχθούν οι 

εθελοντές, ο Ε.Ο.Δ.Υ., η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης για την ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών κατά την παροχή της εθελοντικής 

τους εργασίας, καθώς και άλλοι φορείς του Δημοσίου, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς 

τους, για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος.  

4. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα, που τους χορηγούνται από 

τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ): (α) δικαίωμα ενημέρωσης, κατά 

τα άρθρα 12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ, (β) δικαίωμα πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, 

(γ) δικαίωμα διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, (δ) δικαίωμα διαγραφής 

(«δικαίωμα στη λήθη»), κατά το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, (ε) δικαίωμα στον περιορισμό της 

επεξεργασίας, κατά το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ και (στ) δικαίωμα αντίρρησης, κατά το άρθρο 

21 του ΓΚΠΔ. Η ανάκληση της συγκατάθεσης των υποκειμένων ισχύει για το μέλλον και 

δεν θίγεται η νομιμότητα των επεξεργασιών, οι οποίες βασίσθηκαν στη συγκατάθεση πριν 

από την ανάκλησή της.  

 

Άρθρο 65 
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Ρυθμίσεις υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Υγείας 

Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δεδομένου ότι το προσωπικό του γραφείου της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Υγείας δεν 

συμπεριελήφθη στην αποζημίωση υπερωριακής εργασίας του άρθρου τέταρτου του ν. 

4693/2020 (A΄ 116), οι δαπάνες που αφορούν στην καθ’ υπέρβαση της υπό στοιχεία 

Α1α/οικ. 91175/2019 (B΄ 5167) απόφασης του Υπουργού Υγείας, υπερωριακή 

απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 από τον Μάρτιο 2020 ως και τον Ιούνιο 2020, είναι νόμιμες, εκκαθαρίζονται 

και πληρώνονται στους δικαιούχους κατά παρέκκλιση της υπ’ αρ. 2/1757/0026/2017 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (B΄ 17), με μόνο παραστατικό τη 

βεβαίωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων, που εκδίδεται από το ηλεκτρονικό 

σύστημα παρουσίας υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας.  

 

Άρθρο 66 

Ιατρικό προσωπικό Ε.Ο.Δ.Υ. 

Με το άρθρο 12 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς 

του άρθρου 66 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ως προς τη διάθεση του ιατρικού 

προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 

παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.»  

Για χρονικό διάστημα μέχρι την 31.3.2021 και προς τον σκοπό της κάλυψης των αναγκών 

που έχουν προκύψει από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, με κοινή απόφαση των 

Γενικών Γραμματέων Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας δύναται να διατίθεται 

ιατρικό προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ., με εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των λοιμώξεων, 

αποκλειστικά σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.  

 

Άρθρο 67 

Δυνατότητα διορισμού ιατρών σε Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν. 

1.α. Οι ιατροί με ειδικότητα στην Πνευμονολογία - Φυματιολογία, Καρδιολογία, 

Αναισθησιολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική Παίδων, Χειρουργική, Εσωτερική 

Παθολογία και Νεφρολογία, που υπηρέτησαν εντός του 2020 και μέχρι την έναρξη ισχύος 

του παρόντος ως επικουρικό ιατρικό προσωπικό στις Μ.Ε.Θ. Ενηλίκων και Παίδων και 

Μ.Ε.Ν.Ν. δύνανται, μετά από αίτησή τους να διοριστούν, με βαθμό επιμελητή Β΄, σε 

οργανικές θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των μονάδων Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν. που έχουν 

ορισθεί ή θα ορισθούν με απόφαση κατανομής του Υπουργού Υγείας, κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 54 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104). 

Βλ. την υ.α. Γ2α/οικ.16560/2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων 

ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία της χώρας» (Β’ 1060), κατωτ. αριθ. 1181. 

Βλ. και την υ.α. Γ2α/18837/2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων 

ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Μακεδονίας και Θράκης» (Β΄ 1510), κατωτ. αριθ. 1254. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8M5hGPq04sAPNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaR3U-k8uWRGNItteD1lU7t2KVmyaXMG5sMuwU46o64T
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ionFKVgnNuXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV2eFa3VRW7OzXRcm1r1k04oi5gmujKcIp-uqga3N5XA
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β. Η αίτηση της περ. α) υποβάλλεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 3 

στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) όπου υπάγεται το νοσοκομείο στο οποίο 

υπηρετούν ή υπηρέτησαν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του 

παρόντος. Οι αιτήσεις των ιατρών με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται, με ευθύνη της 

αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Υ.Πε., στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής 

Ιατρών, προκειμένου να αξιολογηθούν και να καταταχθούν σύμφωνα με τα κριτήρια της 

υπό στοιχεία Γ4α/ ΓΠ οικ. 7330/2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 320).  

γ. Αναρτάται προσωρινός πίνακας κατάταξης με τη μοριοδότηση και τη σειρά κατάταξης 

των συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα της οικείας Υ.Πε.. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή 

περισσότερων συμμετεχόντων προηγείται ο αρχαιότερος με κριτήριο την ημερομηνία 

κτήσης του τίτλου ειδικότητας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες 

ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων, στη γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης και 

Επιλογής μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την 

επομένη της ημερομηνίας της ανάρτησης.  

δ. Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής συνέρχεται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των ενστάσεων, προκειμένου να εξετάσει το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση 

αποδοχής της ένστασης, το Συμβούλιο αναδιαμορφώνει τον πίνακα αντίστοιχα.  

ε. Εντός της ίδιας ημέρας αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Υ.Πε., τόσο οι θέσεις 

που προκύπτουν, μετά την απόφαση κατανομής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 54 του ν. 

4690/2020 (Α΄ 104), όσο και ο τελικός πίνακας κατάταξης των συμμετεχόντων. Το 

Συμβούλιο καλεί τους συμμετέχοντες με την τελική σειρά κατάταξής τους, να επιλέξουν, 

με υπεύθυνη δήλωσή τους, μία εκ των θέσεων αυτών, δηλώνοντας εγγράφως την αποδοχή 

από μέρους τους της θέσης που επέλεξαν.  

στ. Το πρακτικό του Συμβουλίου, ανά συνεδρίαση, συνοδευόμενο με τον φάκελο του 

ιατρού που διορίζεται σε εκτυπωμένη μορφή, διαβιβάζεται από την Υ.Πε. στην αρμόδια 

διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία διορισμού.  

2. Εξαιρούνται της δυνατότητας διορισμού σύμφωνα με την παρ. 1 όσοι ιατροί 

παραιτήθηκαν, καθώς και εκείνοι που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες διοριστέων 

ιατρών του άρθρου 83 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214).  

3. Η αίτηση συνοδεύεται από: α) τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠ οικ. 

7330/2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 320/6.2.2020) δικαιολογητικά, εκτός της 

απαιτούμενης βεβαίωσης εκπλήρωσης ή απαλλαγής υπηρεσίας υπαίθρου, β) βεβαίωση του 

νοσοκομείου, στο οποίο υπηρέτησαν ή υπηρετούν, από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία 

του ιατρού, η ειδικότητα, το χρονικό διάστημα υπηρεσίας και γ) υπεύθυνη δήλωση του 

αιτούντος ότι δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του παρόντος.  

4. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου όσοι εκ των 

ανωτέρω ιατρών διοριστούν κατ’ εφαρμογή του παρόντος.  

 

Άρθρο 68 

Δυνατότητα εκπλήρωσης υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου 

1. Οι ιατροί, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, 

δύνανται, μετά από αίτησή τους σε μία από τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.), πλην 
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της πρώτης Υ.Πε. Αττικής, να τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., 

σε νοσοκομείο αρμοδιότητάς της, ανάλογα με τις υφιστάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες 

δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Μετά την αρχική τους 

τοποθέτηση επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. η μετακίνηση των 

ανωτέρω ιατρών σε άλλο νοσοκομείο ή κενή θέση αγροτικού ιατρείου εντός των ορίων 

της οικείας Υ.Πε.  

2. Η διάρκεια της υπηρεσίας της παρ. 1 είναι δωδεκάμηνη, συμπεριλαμβανομένης και 

της υποχρεωτικής εκπαιδευτικής πρακτικής εξάσκησης των υπόχρεων. Όσοι έχουν 

πραγματοποιήσει τουλάχιστον έναν (1) μήνα ειδικότητας σε νοσοκομείο της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής με αναγνώριση στην Ελλάδα, απαλλάσσονται από την υποχρεωτική 

εκπαιδευτική πρακτική εξάσκηση, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του οικείου 

φορέα.  

3. Το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας της παρ. 1 αναγνωρίζεται ως χρόνος υπηρεσίας 

υπαίθρου και υπολογίζεται για την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης ή τη 

συμπλήρωση χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου που έχει ήδη διανυθεί. Μετά την ολοκλήρωση 

της δωδεκάμηνης υπηρεσίας ή τη συμπλήρωση του ήδη πραγματοποιηθέντος χρόνου 

χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας βεβαίωση εκπλήρωσης 

υπηρεσίας υπαίθρου, με την προσκόμιση της βεβαίωσης του φορέα όπου υπηρέτησαν, κατ’ 

εφαρμογή της παρ. 1.  

4. Από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες ιατρών: α) 

όσοι έχουν πάρει νόμιμη απαλλαγή από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, β) όσοι 

έχουν επιλεγεί για την ανάληψη θέσης ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου βάσει οριστικών 

πινάκων προκήρυξης ή πρόσκλησης ενδιαφέροντος και μετά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος δεν αποδέχονται τον διορισμό τους και γ) όσοι υπηρετούν ήδη σε 

ιατρεία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων όσων μετέπειτα παραιτήθηκαν.  

5. Όσοι ιατροί κατά τη διάρκεια της ως άνω υπηρεσίας διορισθούν σε θέση για άσκηση 

ειδικότητας, δύνανται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση προς το Υπουργείο Υγείας, 

προσκομίζοντας βεβαίωση από την οικεία Υ.Πε., στην οποία υπηρετούν, προκειμένου να 

ανακληθεί η απόφαση τοποθέτησής τους και να παραμείνει σε ισχύ η αρχική τους αίτηση, 

ώστε με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στην παρ. 2 διάρκειας να τοποθετηθούν εκ 

νέου για άσκηση ειδικότητας μετά την πρώτη κένωση θέσης.  

6. Μαζί με την αίτηση της παρ. 1 κατατίθενται στις Υγειονομικές Περιφέρειες τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 1) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, 

2) αντίγραφο πτυχίου ημεδαπής ή αντίγραφο πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος άλλου 

κράτους - μέλους της Ε.Ε. που φέρει τη σφραγίδα της Χάγης ή συνοδεύεται από απόφαση 

ισοτιμίας, αντιστοιχίας και βαθμολόγησης από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, αν κτήθηκε πριν 

από την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε., ή αντίγραφο πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος τρίτης 

χώρας που συνοδεύεται από απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή 

ΔΟΑΤΑΠ, 3) αντίγραφο βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα ή 

αριθμό πρωτοκόλλου υποβληθείσας αίτησης χορήγησης βεβαίωσης άσκησης ιατρικού 

επαγγέλματος, 4) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι ο αιτών δεν ανήκει στις 

προβλεπόμενες στην παρ. 4 εξαιρέσεις και 5) βεβαίωση επαρκούς γνώσης της ελληνικής 

γλώσσας και ιατρικής ορολογίας, αν ο αιτών δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια και 
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προσκομίζει αντίγραφο πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος άλλου κράτους - μέλους της 

Ε.Ε., που δεν συνοδεύεται από απόφαση ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.  

7. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της παρ. 1, οι ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές των 

ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με 

αυτούς. Η δαπάνη που απαιτείται για την αποζημίωσή τους, βαρύνει τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) και καλύπτεται από την 

έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

πέμπτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

8. Το παρόν ισχύει έως τις 31.1.2021.  

 

Άρθρο 69 

Παράταση απαλλαγής ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων από την υποχρέωση 

εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου εικοστού 

πρώτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4690/2020 

Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 1.5.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), ανωτ. αριθ. 229)   

 

... 

Άρθρο 71 

Άδεια απουσίας εργαζομένου προς τον σκοπό συμμετοχής σε έλεγχο κατά του 

κορωνοϊού COVID-19 

Εργαζόμενος, ο οποίος επιλέγεται για δωρεάν έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19, 

κατόπιν δήλωσης συμμετοχής του στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί προς τον σκοπό 

αυτό, και εφόσον η ώρα διενέργειας του ελέγχου ορίζεται εντός του νομίμου ωραρίου 

εργασίας του, δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του για τρεις (3) ώρες με άδεια 

του εργοδότη του, χωρίς περικοπή των αποδοχών του. Ο εργαζόμενος, υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει στον εργοδότη του το μήνυμα (sms) που του έχει αποσταλεί από την 

αρμόδια αρχή, στο οποίο προσδιορίζονται η ημερομηνία, ο τόπος διεξαγωγής (διεύθυνση 

του κέντρου ελέγχου) και η ώρα του προγραμματισμένου ελέγχου, καθώς και βεβαίωση 

πραγματοποίησής του. Το μήνυμα (sms) που έχει αποσταλεί στον εργαζόμενο από την 

αρμόδια αρχή υπέχει και θέση δικαιολογητικού μετακίνησης κατά τη διάρκεια των 

ισχυόντων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας.  

 

Άρθρο 72 

Δωρεά φορητών κλινών ΜΕΘ από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» 

Στο Κεφάλαιο Η΄ του ν. 4647/2019 (Α` 204), μετά το άρθρο 34Β που προστέθηκε με το 

άρθρο 89 του ν. 4706/ 2020 (Α΄136), προστίθεται άρθρο 34Γ ως εξής:  

«Άρθρο 34 Γ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOMefgdsRWM9_NshoOb5sUFtcPKtRjQw9_3pped2pxY0
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Δωρεά φορητών κλινών ΜΕΘ από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» 

1. Με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» 

διατίθενται υπό τη μορφή δωρεάς, ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργού Υγείας, 

κινητές φορητές μονάδες ΜΕΘ και συνοδός αναγκαίος εξοπλισμός για τη λειτουργία τους, 

συνολικής δυναμικότητας έως δεκαοκτώ κλινών.  

2. Η συνολική αξία της δωρεάς καλύπτεται από ιδιωτικούς πόρους της Επιτροπής 

«Ελλάδα 2021», που διατίθενται προς τον σκοπό αυτό, κατά παρέκκλιση των σκοπών της, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4622/2019 (Α΄133). Η δωρεά 

αυτή απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους, εισφοράς ή κρατήσεως, κατά παρέκκλιση όλων 

των κείμενων φορολογικών διατάξεων, και ως προς τη δωρεά αυτή δεν επιβάλλεται 

κατάσχεση στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή 

ειδικής, διάταξης. Σχετικά με τον Φ.Π.Α. εφαρμόζεται η απαλλακτική διάταξη της περ. 

ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248), κατά τη 

διαδικασία του άρθρου 8 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Σκοπός της δωρεάς είναι η 

αξιοποίηση του δωριζόμενου εξοπλισμού σε κάθε περίπτωση έκτακτου κινδύνου δημόσιας 

υγείας που επιβάλλει την αύξηση της δυναμικότητας των κλινών ΜΕΘ σε οποιοδήποτε 

νοσοκομείο της χώρας.  

3. Η διαδικασία της προμήθειας των κινητών φορητών μονάδων ΜΕΘ από την Επιτροπή 

«Ελλάδα 2021» γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 34 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204). Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» απευθύνει απευθείας 

πρόσκληση σε τρεις (3) τουλάχιστον προμηθευτές, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη 

εμπειρία και φήμη στην προμήθεια ανάλογου εξοπλισμού υγειονομικού ενδιαφέροντος και 

στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να υποβάλλουν την 

προσφορά τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την πρόσκληση. H επιστημονική 

Επιτροπή για τον σχεδιασμό νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με την 

απόφαση του Υπουργού Υγείας υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π. οικ. 29077/8.5.2020 

ΑΔΑ:ΨΔΙΟ465ΦΥΟ-ΙΔΝ, υποδεικνύει στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», υπό την ιδιότητά 

της ως δωρήτριας, τις συμβατές με τον επιδιωκόμενο σκοπό της δωρεάς προδιαγραφές των 

κινητών φορητών μονάδων ΜΕΘ, του συνοδού αναγκαίου εξοπλισμού και των συναφών 

υπηρεσιών εγκατάστασης, καθώς και τους προμηθευτές που πληρούν τις προϋποθέσεις 

του πρώτου εδαφίου και είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των υποβληθησόμενων 

προσφορών ως προς την υγειονομική συμβατότητα αυτών με τον επιδιωκόμενο σκοπό της 

δωρεάς. Η γνώμη της Επιτροπής είναι δεσμευτική για την Επιτροπή «Ελλάδα 2021».  

4. Οι προσφέροντες οφείλουν να δεσμευτούν εγγράφως, επί ποινή αποκλεισμού της 

προσφοράς τους, ότι θα παραδώσουν το έργο εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της 

οικείας σύμβασης. Αποκλειστικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου, είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Για την προμήθεια των 

κλινών καταρτίζεται σύμβαση μεταξύ της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και του αναδόχου, 

υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ως δωρεοδόχου, που παραλαμβάνει τις φορητές μονάδες 

Μ.Ε.Θ., υπό την επίβλεψη της επιστημονικής Επιτροπής του δεύτερου εδαφίου της παρ. 

3. Η ευθύνη της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» περιορίζεται αυστηρά στη διάθεση των 

αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση της προμήθειας. Για την τιμολόγηση εκ μέρους του 

αναδόχου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις περ. ζ και θ του άρθρου 3Α του ν. 
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4182/2013 (Α΄185). Το κόστος αναλωσίμων υλικών, καθώς και το τυχόν κόστος 

συντήρησης των μονάδων, βαρύνουν τον δωρεοδόχο.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

αποφασίζεται η τοποθέτηση των κινητών μονάδων ΜΕΘ σε προαύλιο χώρο ιδιοκτησίας ή 

χρήσεως δημόσιου νοσοκομείου και χορηγούνται τυχόν αναγκαίες οικοδομικές άδειες και 

όροι για την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων, όπου ανά περίπτωση κρίνεται αναγκαίο, με 

βάση τις υφιστάμενες επιδημιολογικές συνθήκες, μετά από εισήγηση του Γενικού 

Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης 

νομοθεσίας. H οικοδομική άδεια του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται, μετά από 

εισήγηση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Γενικού Διευθυντή, κατά παρέκκλιση κάθε 

σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας. Για την εμπρόθεσμη προμήθεια και την 

τοποθέτηση των κινητών φορητών μονάδων ΜΕΘ από τον φορέα υλοποίησης και λόγω 

του κατεπείγοντος, ο ανάδοχος δύναται να εκτελεί εργασίες καθ` όλο το εικοσιτετράωρο 

και κατά τις ημέρες αργίας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, τηρουμένης κατά 

τα λοιπά πλήρως της εργατικής νομοθεσίας.  

Εκδόθηκε η υ.α. Γ.Π.οικ. 25885/2021 «Τοποθέτηση των κινητών μονάδων ΜΕΘ σε 

προαύλιο χώρο ιδιοκτησίας ή χρήσεως δημόσιου νοσοκομείου για την παροχή 

υπηρεσιών υγείας ασθενών λόγω διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και χορήγηση 

οικοδομικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 34Γ του ν. 4647/2019 (Α’ 204)» (Β’ 1657), 

κατωτ. αριθ. 1269α. 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 73 

Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε εμβόλια και invitro διαγνωστικά 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου Covid-19 και σε 

συναφείς υπηρεσίες - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 21 του ν. 2859/2000 (Ενσωμάτωση 

Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2020 του Συμβουλίου) 

1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 

2859/2000 (Α’ 248), προστίθεται παρ. 1Α, ως εξής:  

«1Α. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%) για τα εμβόλια κατά 

της νόσου COVID- 19, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη 

- μέλη της Ε.Ε. και για τα invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα της νόσου 

COVID-19, που συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας 98/79/ΕΚ (L 

331) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 

(L 117) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με τη λοιπή ισχύουσα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8q9xsRI7tQcb3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTHsw3bGC09TyonDcPBlerlg4gcetf48jnuAJ39MC_3r
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ενωσιακή νομοθεσία. Ο ίδιος συντελεστής εφαρμόζεται και στις υπηρεσίες που συνδέονται 

στενά με τα αγαθά του προηγούμενου εδαφίου».  

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται μέχρι και τις 31.12.2022. 

 

... 

Άρθρο 77 

Απόσυρση ταμειακών μηχανών - Φ.Η.Μ. 

(Αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), ανωτ. αριθ. 572) 

 

… 

 

Άρθρο 79 

Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«Τα κέρδη που ορίζονται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 58, στα τυχερά 

παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, 

σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

Κέρδη ανά δελτίο    ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

0-100      0,0% 

100,01-200     2,5% 

200,01-500     5,0% 

> 500      7,5% 

Ποσοστό των εσόδων από την ανωτέρω κατηγορία φόρων χρησιμοποιείται για την 

χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων, κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση δύναται να 

καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος κατανομής της εν λόγω χρηματοδότησης και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η.3.2021. 

Εκδόθηκε η υ.α. 114021/2021 «Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, 

κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) 

χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες» (Β΄ 1075), κατωτ. αριθ. 1191. 

… 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj0liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSMTYMELnLnf3gHiNibu5oxFKmLqmPrFzDFx4fhSPlOq
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... 

Άρθρο 81 

Μισθώματα ακινήτων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες 

Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4081/2012 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:  

«4. Τα αναπροσαρμοσμένα ως άνω μισθώματα δεν επιτρέπεται να αυξηθούν πριν την 

1η.1.2022. Ως προς τυχόν αυξημένες καταβολές που έλαβαν ή θα λάβουν χώρα εξαιτίας 

αυξήσεων μισθωμάτων συνεπεία αναπροσαρμογής αυτών έως τη δημοσίευση της 

παρούσας διάταξης και κατά παρέκκλιση αυτής, η αναπροσαρμογή αυτή καταργείται και 

τα υπερβάλλοντα ποσά συμψηφίζονται έως την πλήρη απόσβεσή τους με τα 

καταβαλλόμενα μισθώματα του επόμενου ή των επόμενων ετών».  

 

Άρθρο 82 

Πρόγραμμα «Γέφυρα» - Έγκριση αίτησης - Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 

4714/2020 

1. (Τροποποιείται το πρώτο εδ. της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), ανωτ. 

αριθ. 572 και διαμορφώνεται εκ νέου η παρ. αυτή)  

2. (Τροποποιούνται το δεύτερο και τρίτο εδάφ. της παρ. 7 του άρθρου 76 του ν. 4714/2020 

(Α΄ 148), ανωτ. αριθ. 572 και διαμορφώνεται εκ νέου η παρ. αυτή)  

3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τις παρ. 4 και 7 του άρθρου 76 του ν. 4714/2020 (Α΄ 

148), ανωτ. αριθ. 572) 

 

Άρθρο 83 

Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας - 

Τροποποίηση των άρθρων 263, 265 και 308 του ν. 4738/2020 (Α΄207) 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 263 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται και διαμορφώνεται 

ως εξής:  

«1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στις διαδικασίες που εκκινούν μετά την 

ημερομηνία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 308».  

2. Τα εδάφια πρώτο και τρίτο της περ. α), δεύτερο της περ. β) και τέταρτο της περ. γ) της 

παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4738/2020 τροποποιούνται και η παράγραφος 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Από τη θέση σε ισχύ, σύμφωνα με τα εδάφια πρώτο και δεύτερο του άρθρου 308,  

α) Καταργείται ο ν. 3588/2007 (Α΄ 153). Όπου γίνεται αναφορά σε νόμο στον 

Πτωχευτικό Κώδικα, ν. 3588/2007, νοείται ο παρών νόμος. Οι εκκρεμείς κατά τον χρόνο 

έναρξης ισχύος διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα, ν. 3588/2007, εξελίσσονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εκτός όπου άλλως ρητά ορίζεται στο παρόν ή από τις 

προϊσχύουσες του ν. 3588/2007 διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 182 αυτού. Κατ΄ 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
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εξαίρεση, με απόφαση της πλειοψηφίας της συνέλευσης των πιστωτών εκκρεμούς 

πτωχευτικής διαδικασίας, επιτρέπεται η συνέχιση της διαδικασίας στο στάδιο στο οποίο 

βρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, 

ανεξάρτητα από τις διατάξεις που διέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας, για την κατάταξη 

των πιστωτών εφαρμόζονται οι διαχρονικού δικαίου διατάξεις των νόμων που έχουν 

ισχύσει έως την υπαγωγή στη νέα διαδικασία.  

β) Παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

3869/2010 (Α΄ 130). Οι εκκρεμείς κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος διαδικασίες 

εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του.  

γ) Παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 68 έως και 77 

του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), οι διατάξεις των οποίων εξακολουθούν να ισχύουν στις 

εκκρεμείς κατά τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διαδικασίες, εκτός όπου άλλως ρητά 

ορίζεται στο παρόν. Κατ΄ εξαίρεση, με απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών ειδικής 

διαχείρισης, που συγκαλείται με πρόσκληση του ειδικού διαχειριστή επιτρέπεται η 

συνέχιση της διαδικασίας στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται με αναλογική εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή ο ειδικός διαχειριστής ασκεί τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που επιφυλάσσονται κατά τον παρόντα νόμο στον 

σύνδικο. Όπου γίνεται αναφορά σε νόμο στην ειδική διαχείριση των ανωτέρω άρθρων, 

νοείται η διαδικασία του Κεφαλαίου Β΄ του Πέμπτου Μέρους του Δευτέρου Βιβλίου.  

δ) Καταργείται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.).  

ε) Καταργείται η παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 

94), καθώς και κάθε διάταξη που εκδόθηκε βάσει εξουσιοδότησης περιεχόμενης στην 

παραπάνω καταργούμενη διάταξη.  

στ) Αίρεται η υποχρέωση διενέργειας εξετάσεων έτους 2020 για την απόκτηση άδειας 

διαχειριστή αφερεγγυότητας, όπως όριζε το άρθρο 6 του π.δ. 133/2016».  

3. (Αντικαθίσταται το πρώτο εδ. από εδ. πρώτο και δεύτερο, προστίθενται εδ. τρίτο και 

τέταρτο στο άρθρο 308 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) (Α’ 207), ανωτ. αριθ. 854, και το άρθρο 

αυτό διαμορφώνεται εκ νέου). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

... 

Άρθρο 89 

Παράταση προθεσμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 303 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ανωτ. αριθ. 

854) 

 

Άρθρο 90 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
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Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχειρήσεων 

1. Στις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας 

κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 

εμφανίζοντας μείωση της κυκλοφορίας των ανωτέρω εντύπων τους, δύναται να παρέχεται 

επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους για τη διανομή αυτών των εντύπων. Προϋπόθεση 

για την καταβολή της επιχορήγησης είναι η εκδοτική επιχείρηση να έχει κάνει έναρξη 

δραστηριότητας πριν την 1.1.2020.  

2. Η διάρκεια της επιχορήγησης καθορίζεται σε τέσσερα (4) ημερολογιακά τρίμηνα 

αρχής γενομένης από1ης.1.2021 σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 

του Υπουργείου Οικονομικών. Η επιχορήγηση καταβάλλεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο 

σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι επιχορηγούμενες εκδοτικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν 

στη διαδικτυακή πύλη www. aade.gr της Α.Α.Δ.Ε., στο περιβάλλον TAXISnet.  

3. Το ύψος της ενίσχυσης είναι ανάλογο του συνολικού μεταφορικού κόστους του κάθε 

τριμήνου. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με το μεταφορικό κόστος του 

αντίστοιχου τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό 

πιστοποιείται από το εκάστοτε Πρακτορείο Διανομής, βάσει των τηρουμένων λογιστικών 

αρχείων και των εκδιδόμενων στοιχείων του κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 

4308/2014 (Α΄ 251).  

4. Η επιχορήγηση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, 

και, 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, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά 

ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς τον όρο της 

παρακράτησης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των γενικών 

διατάξεων περί φορολογικής ενημερότητας, εφαρμόζονται το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 

(Α΄ 90) περί συμψηφισμού και το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) περί βεβαίωσης 

οφειλής.  

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίον έχουν 

ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, 

κατόπιν εισήγησης του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία πιστοποίησης 

της παρ. 3 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

... 

Άρθρο 93 

Ρυθμίσεις για τη δυνατότητα παράτασης υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών 

δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών - φοροτεχνικών που ασθενούν από κορωνοϊό 

COVID-19 και των εντολέων - πελατών τους 

1. Σε περίπτωση που λογιστής - φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από κορωνοϊό COVID-

19 και εξαιτίας αυτού έχει νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο που παρέχει νοσηλεία για 

κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω 

νοσοκομείου, οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσης - φορολογικών και ασφαλιστικών 
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δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων - πελατών του που λήγουν σε 

ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το 

τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου.  

2. Η ρύθμιση της παρ. 1 ισχύει για τους εντολείς - πελάτες για τους οποίους ο λογιστής - 

φοροτεχνικός αποδεδειγμένα έχει εξουσιοδοτηθεί στο σύστημα Taxisnet κατά τον 

προηγούμενο μήνα της ημερομηνίας εισαγωγής του στο νοσοκομείο και παραμένει 

εξουσιοδοτημένος, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής εξουσιοδότησης. H 

εξουσιοδότηση λογιστή - φοροτεχνικού στο σύστημα Taxisnet δημιουργεί τεκμήριο 

εξουσιοδότησης του ιδίου και για την υποβολή των ασφαλιστικών δηλώσεων και 

καταστάσεων.  

3. Σε περίπτωση θανάτου λογιστή - φοροτεχνικού λόγω κορωνοϊό COVID-19, οι 

προθεσμίες της παρ. 1 παρατείνονται μέχρι την εξουσιοδότηση του εντολέα - πελάτη του 

σε άλλον λογιστή - φοροτεχνικό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριών μηνών από 

την ημερομηνία θανάτου.  

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργού Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων, δύναται να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.  

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 94 

Παρατάσεις ισχύος έκτακτων μέτρων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τρίτου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38) 

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο δέκατο έβδομο, το άρθρο δέκατο όγδοο, 

την παρ. 2 του άρθρου εικοστού και το άρθρο εικοστό πρώτο της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

 

Άρθρο 95 

Εθνικό πλαίσιο ωραρίου καταστημάτων 

Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 

έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του 

ν. 3377/2005 (Α΄ 202) και του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), με απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ορίζεται το εθνικό πλαίσιο ωραρίου 

των καταστημάτων που εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τον χρόνο ισχύος των 

ανωτέρω μέτρων.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
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Άρθρο 96 

Λειτουργία κατά τις Κυριακές - Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 790) 

Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 790) προστίθεται περ. ιστ΄, 

τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο και το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 7 

Εξαιρέσεις εκ της καθ’ ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας αναπαύσεως 

1. Αι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως καθ’ ημέραν Κυριακήν και ημέρας 

αργίας, δεν εφαρμόζονται επί μισθωτών απασχολουμένων εις επιχειρήσεις, 

εκμεταλλεύσεις, υπηρεσίας και εργασίας εν γένει:  

α) Μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων παντός είδους, ως και των μετ’ αυτών 

συνδεομένων εργασιών αποστολής, πρακτορεύσεως, φορτώσεως και εκφορτώσεως.  

β) Επισκευής και συντηρήσεως μεταφορικών μέσων ως και των αντιστοίχων τμημάτων 

βιομηχανικών κατασκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, συνεργείων 

συγκολλήσεως ελαστικών (βουλκανιζατέρ), πρατηρίων διανομής πετρελαιοειδών και 

ελαίων δι’ αυτοκίνητα και χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων (γκαράζ), εξαιρέσει των 

εργασιών πλυσίματος και γρασαρίσματος.  

γ) Παραγωγής μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φωταερίου, 

ατμού ή ατομικής ενεργείας.  

δ) Τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως και λήψεως κινηματογραφικών 

ταινιών.  

ε) Δημοσίων και Ψυχαγωγικών θεαμάτων και κέντρων διασκεδάσεως, δημοσίων 

παιγνίων και των μετ’ αυτών συνδεομένων εργασιών, πρακτορείων λαχείων, πρακτορείων 

εφημερίδων, παντός είδους εκθέσεων, μουσείων ως και επί συναυλιών, αθλητικών 

αγώνων, ιπποδρομιών, αθλητικών σωματείων, γραφείων ταξιδίων και Λεσχών παντός 

είδους.  

στ) Εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, μπαρ, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και 

συναφών καταστημάτων.  

ζ) Ανθοπωλείων.  

η) Λουτρών.  

θ) Ξενοδοχείων.  

ι) Ιατρείων, κλινικών, νοσοκομείων και υγειονομικών ιδρυμάτων εν γένει, ως και ιατρών 

και υγειονομικών εν γένει υπαλλήλων.  

ια) Γραφείων Κηδειών, νεκροταφείων και νεκροτομείων.  

ιβ) Περιπτέρων και των τούτοις εξομοιουμένων καταστημάτων κατά τας διατάξεις του 

α.ν. 1424/1949 και ν. 2805/1954, πεταλωτηρίων, φωτογραφείων και στιλβωτηρίων.  

ιγ) Αμιγών καταστημάτων λιανικής πωλήσεως ξηρών καρπών.  

ιδ) Μη ημερησίων εφημερίδων και περιοδικών.  
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ιε) Κέντρων διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα λιανικής πωλήσεως.  

ιστ) Φαρμακαποθηκών.  

Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν παραγγελθεί εξ 

αποστάσεως, τηλεφωνικά ή από ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών (super market) και 

κάθε άλλου εμπορικού καταστήματος, ως κέντρο διανομής και παράδοσης θεωρούνται και 

το φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης και οι αποθήκες του». 

 

... 

Άρθρο 98 

Έναρξη πρώτης προγραμματικής περιόδου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και 

τεχνική βοήθεια μεταβατικής περιόδου - Τροποποίηση του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) 

Το άρθρο 139 του ν. 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Μέχρι την έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου του Ε.Π.Α., η οποία 

λαμβάνει χώρα την 1.7.2021, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον συντονισμό των φορέων και των ενεργειών για την 

προετοιμασία του Ε.Π.Α. και τον προσδιορισμό των προγραμματικών στόχων της 

μεταβατικής περιόδου. Με όμοια απόφαση, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν 

στη διαδικασία ένταξης έργων στο Π.Δ.Ε. για χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του, 

τη διαδικασία παρακολούθησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνεται πρόγραμμα 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας μεταβατικής περιόδου για την κατάρτιση του Ε.Π.Α. και 

των προγραμμάτων του και την υποστήριξη έργων του εθνικού σκέλους, με δικαιούχο τη 

Δι.Δι.Ε.Π. και με περίοδο επιλεξιμότητας δαπανών που αρχίζει από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος και λήγει ένα (1) έτος μετά την έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου. 

Με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στο έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 134, και μπορεί να 

προσδιορίζονται και άλλοι δικαιούχοι των ενεργειών. Κατά την κατάρτιση και εφαρμογή 

του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας μεταβατικής περιόδου, δύναται να 

λαμβάνεται μέριμνα για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναγκαίες ενέργειες που αφορούν: α) στην 

κατάρτιση, την ενημέρωση, τον σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του Ε.Π.Α. και 

των προγραμμάτων του, β) στην υποστήριξη της υλοποίησης των Ειδικών Προγραμμάτων 

του άρθρου 110 του ν. 4497/2017 και γ) στην πραγματοποίηση των επιτόπιων 

επιθεωρήσεων της υποπαρ. 3 της παρ. Β΄ του άρθρου 129 του παρόντος. Η υλοποίηση του 

προγράμματος γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 1-7 του άρθρου 119, την παρ. 8 του άρθρου 

200 και το άρθρο 329 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και με ανάλογη εφαρμογή: α) της υπό 

στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, χωρίς διάκριση υποπρογραμμάτων και χωρίς περιορισμό στον 

προϋπολογισμό κάθε κατηγορίας και β) της απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 48 του ν. 

4314/2014 (Α΄ 265). Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, η Δι.Δι.Ε.Π. και οι λοιποί 

οριζόμενοι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν τους καταλόγους προμηθευτών και 

παρόχων υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ν. 4314/2014 για την εκτέλεση 

των αντίστοιχων ενεργειών.  
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3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να τροποποιείται το 

χρονοδιάγραμμα κατάρτισης, διαβούλευσης και έγκρισης του πρώτου Ε.Π.Α. και των 

επιμέρους προγραμμάτων του και να παρατείνεται η περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών 

του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας μεταβατικής περιόδου». 

 

... 

Άρθρο 100 

Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρονικού εμπορίου για τις επιχειρήσεις 

λιανικής πώλησης που λειτουργούν στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising) 

1. Η ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας φορέα ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ελεύθερη 

για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, που λειτουργούν στο πλαίσιο σύμβασης 

δικαιόχρησης (franchising), με την επιφύλαξη του π.δ. 131/2003 (Α΄ 116). Η 

δραστηριότητα φορέα ηλεκτρονικού εμπορίου για τους δικαιοδόχους των συμβάσεων 

δικαιόχρησης συνίσταται: α) στη δυνατότητα εξεύρεσης καταναλωτών, β) στη δυνατότητα 

άμεσης και ταχείας επικοινωνίας με τους καταναλωτές και γ) στη δυνατότητα προώθησης 

των πωλήσεών τους στους καταναλωτές, τόσο εντός, όσο και εκτός της παραχωρηθείσας 

με τη σύμβαση δικαιόχρησης, συμβατικής περιοχής.  

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται υποχρεωτικά και στις περιπτώσεις 

των Συμβάσεων Δικαιόχρησης, όπου εμπεριέχεται ρήτρα περί απαγόρευσης στους 

δικαιοδόχους του Δικτύου της Σύμβασης Δικαιόχρησης διενέργειας ενεργητικών 

πωλήσεων είτε εντός είτε εκτός της παραχωρηθείσας σε αυτούς συμβατικής περιοχής.  

2. Η παρούσα διάταξη ισχύει μέχρι 31.3.2021.  

 

Άρθρο 101 

Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του 

ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 

Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και 

για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση 

της παρούσας δύναται ο Δήμος Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας να 

προβαίνει σε ενέργειες καθαριότητας και φύλαξης των εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. υπό 

την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» («Π.Ε.Λ.») του άρθρου 1 του ν. 214/1975 

(Α΄ 259).  

 

Άρθρο 102 

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 

διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Οι 
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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 Δ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

... 

Άρθρο 105 

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών από τις επιχειρησιακές διοικητικές μονάδες του 

e-EΦΚΑ 

1. Οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές διοικητικές μονάδες του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 

(Α΄ 147), που υπάγονται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-

ΕΦΚΑ), όπως αυτές ορίζονται με την υπ’ αρ. 59679/12.3.2020 (Β΄ 831) διαπιστωτική 

πράξη, και η Κεντρική Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ μπορούν, με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στο άρθρο 6 του ν. 4412/2016, να συνάπτουν συμβάσεις για την προμήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών με τις διαδικασίες των άρθρων 32 ή 118 του ν. 4412/2016 για 

ύψος εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μέχρι τα όρια της περ. β΄ του άρθρου 5 του ν. 

4412/2016.  

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται μόνο για την προμήθεια αγαθών που υπάγονται στον κωδικό 

CPV 30213300-8 (επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές) και για χρονικό διάστημα έως 

πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

 

... 

Άρθρο 109 

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης 

ασφαλιστικών οφειλών - Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020 

Στο άρθρο 33 του ν. 4756/2020  (Α΄ 235) επέρχονται οι εξής αλλαγές:  

1. (Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), ανωτ. αριθ. 936)  

2. (Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 33 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), ανωτ. αριθ. 936)  

 

Άρθρο 110 

Διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου 

κατά το έτος 2021 - Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 

Η παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xne5rO2Ypm55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYuOmPzROGRq9aK35GBro2-0eqY8lCxrD3vd90dfx4fA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xne5rO2Ypm55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYuOmPzROGRq9aK35GBro2-0eqY8lCxrD3vd90dfx4fA
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«9. Ένεκα των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η διαδικασία του παρόντος κατά το έτος 2021 

ορίζεται ως εξής:  

α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, 

κατά την υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5 λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου 

δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου 2021.  

β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5 

λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 30η Απριλίου 2021.  

γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την 

Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των 

κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ΄ 

της περ. β΄ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Μαΐου 2021.  

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, 

καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο 

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) προς σύνταξη Σχεδίου 

Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ΄ της περ. β΄ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα 

το αργότερο έως την 31η Μαΐου 2021.  

ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε΄ της 

περ. β΄ της παρ. 5, το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2021.  

στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου 

ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α΄ της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του 

τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουλίου 2021.  

ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7».  

 

Άρθρο 111 

Παράταση παραμονής στην υπηρεσία των Προϊσταμένων  

Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων 

Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 155 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), δύνανται, 

κατόπιν αιτήματός τους, οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και οι εκτελούντες σήμερα 

χρέη αναπληρωτών αυτών, των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 

31.12.2020, λόγω της συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας, να 

παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2021, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων 

αναγκών των υπηρεσιών ως προς την άμεση εφαρμογή των μέτρων στήριξης εργαζομένων 

και εργοδοτών, λόγω των συνεπειών διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19.  

 

Άρθρο 112 

Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 
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Στο άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) επέρχονται οι εξής αλλαγές:  

1. (Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339) 

2. (Προστίθενται δύο εδ. στο τέλος της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 

(Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339 και η περ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου)  

3. (Προστίθενται λέξεις στο δεύτερο εδ. της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 

4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339 και το εδ. αυτό διαμορφώνεται εκ νέου)  

4. (Προστίθενται λέξεις στο δεύτερο εδ. της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 

4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339 και το εδ. αυτό διαμορφώνεται εκ νέου) 

5. (Αντικαθίσταται ημερομηνία στο τέταρτο εδ. της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 

4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339 και το εδ. αυτό διαμορφώνεται εκ νέου) 

6.α) (Αντικαθίσταται ημερομηνία στο τρίτο εδ. της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 

4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339 και το εδ. διαμορφώνεται εκ νέου) 

β) (Αντικαθίσταται ημερομηνία στο τέταρτο εδ. της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 

4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339 και το εδ. διαμορφώνεται εκ νέου) 

  

Άρθρο 113 

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών 

(Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου εικοστού της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου  (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38) 

 

Άρθρο 114 

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ελεύθερους επαγγελματίες, 

αυτοαπασχολούμενους και ασφαλισμένους στον τ. Ο.Γ.Α. 

(Στο άρθρο 71 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), ανωτ. αριθ. 936, προστίθεται τρίτο εδ. στο τέλος 

της παρ. 2 και παρ. 4 και άρθρο αυτό διαμορφώνεται εκ νέου) 

 

... 

Άρθρο 116 

Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά, 

επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα 

Η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) αντικαθίσταται ως εξής:  

«8. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020 και μόνο, για τους απασχολούμενους σε 

τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, οι οποίοι υπάγονται στην περ. 

β΄ της παρ. 2, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν πενήντα (50) 

ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, για να λάβουν την τακτική 

επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6. Για τους ανωτέρω απασχολούμενους των 

οποίων η εργασιακή σχέση λύθηκε εντός του 2020 και δεν έχουν αναγγελθεί για τακτική 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xne5rO2Ypm55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYuOmPzROGRq9aK35GBro2-0eqY8lCxrD3vd90dfx4fA
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επιδότηση ανεργίας στις Υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ), η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954 (Α’197), αρχίζει από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος.  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 

για την εφαρμογή του παρόντος».  

 

Άρθρο 117 

Κυρώσεις σε εργοδότη που λαμβάνει ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από 

εργαζόμενο 

Ο εργοδότης που αξιώνει και λαμβάνει από εργαζόμενο μέρος ή το σύνολο του ποσού 

της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76), της οποίας ο εργαζόμενος είναι δικαιούχος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, 

διώκεται κατ’ έγκληση και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 

χρηματική ποινή οριζόμενη σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος 

εκάστης των οποίων (ημερήσιων μονάδων) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 

δεκατεσσάρων (14) ευρώ.  

 

Άρθρο 118 

Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων και 

Αρχαιρεσιών 

Κατ’ εξαίρεση και έως την 31.3.2021, οι Γενικές Συνελεύσεις των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79), των εργοδοτικών 

οργανώσεων, όλων των σωματείων που λειτουργούν βάσει του ΑΚ ή άλλων νομικών 

προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εξαιρουμένων των αλληλοβοηθητικών ταμείων 

δύναται να προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων 

οργάνων διοίκησής τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων 

απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους. Με χρήση των ίδιων ψηφιακών μέσων 

λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τηρουμένων των λοιπών 

κείμενων και καταστατικών διατάξεων περί απαρτίας και λήψης απόφασης.  

Τα Διοικητικά Συμβούλια είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για 

τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών.  

 

Άρθρο 119 

Παράταση έναρξης ισχύος του π.δ. 70/2019 «Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» 

Η παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4623/2019 (Α’134) αντικαθίσταται ως εξής:  
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«Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του π.δ. 70/2019 (Α΄ 110) αντικαθίσταται από όταν 

ίσχυσε ως εξής: «Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) 

μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».» 

 

Άρθρο 120 

Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας 

Στο άρθρο 9 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85) αντικαθίσταται η περ. δ΄ της παρ. 1 και προστίθεται 

νέα περ. ε΄, προστίθεται νέο εδάφιο στην περ. ζ΄, οι λοιπές περιπτώσεις αναριθμούνται και 

η διάταξη διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Όσοι επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι γονείς υποβάλλουν στον αρμόδιο, σύμφωνα με 

το άρθρο 13, φορέα τα εξής δικαιολογητικά:  

α. αίτηση στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ΑΜΚΑ, η διεύθυνση 

κατοικίας, καθώς και η ηλικία τους και στην οποία αναφέρεται τεκμηριωμένα ο λόγος που 

τους ωθεί να γίνουν ανάδοχοι γονείς,  

β. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,  

γ. πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων 

φορολογικών ετών. Αν δεν έχει ακόμη εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου 

εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους, αρκεί υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος 

ότι έχει υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους 

και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει την εν λόγω πράξη όταν αυτή 

εκδοθεί,  

δ. πιστοποιητικό, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών και τα συνοικούντα με αυτόν 

πρόσωπα δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα, το οποίο εκδίδεται από ιατρούς 

των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μπορούν να χορηγήσουν σχετικό πιστοποιητικό, των 

δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), των δημόσιων νοσοκομείων 

και των Τοπικών Μονάδων Υγείας (Το.Μ.Υ.),  

ε. πιστοποιητικό, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών και τα συνοικούντα με αυτόν 

πρόσωπα δεν πάσχουν από ψυχικά νοσήματα, το οποίο εκδίδεται από ψυχίατρους των 

δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) και των δημόσιων 

νοσοκομείων,  

στ. πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή κίνησης σχετικής 

διαδικασίας από το πρωτοδικείο του τόπου μόνιμης κατοικίας των αιτούντων και όσων 

συνοικούν με αυτούς,  

ζ. αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης των ιδίων και των συνοικούντων με 

αυτούς ενήλικων μελών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα 

για αδικήματα που επισύρουν, σύμφωνα με το άρθρο 1537 ΑΚ, έκπτωση από τη γονική 

μέριμνα ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης 

της γενετήσιας ζωής, αρπαγής ανηλίκων, εμπορίας ανθρώπων, ενδοοικογενειακής βίας 

σύμφωνα με το ν. 3500/2006 (Α’ 232), καθώς και για όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία 

για τα ναρκωτικά ή την εμπορία οργάνων,  



 

236 

 

η. πιστοποιητικό ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για όσα αδικήματα προβλέπονται 

στην περίπτωση ζ΄, καθώς και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την εισαγγελία του τόπου 

μόνιμης κατοικίας τους, ότι δεν είναι φυγόδικοι ή φυγόποινοι για τα ίδια αδικήματα.  

Τα πιστοποιητικά των περ. β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ εκδίδονται εντός του προηγούμενου τριμήνου 

από την υποβολή τους. Τα πιστοποιητικά των περ. ζ΄ και η΄ αναζητούνται αυτεπάγγελτα, 

σε ετήσια βάση από τον αρμόδιο φορέα εποπτείας για όσο χρονικό διάστημα είναι 

εγγεγραμμένος ο υποψήφιος ή ο ανάδοχος στα μητρώα των άρθρων 6 και 7».Ε  

 

Άρθρο 121 

Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού 

Για την παράταση της χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του παρόντος 

άρθρου, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, βλ. την παρ. 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 

9501/323/2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 1638/45/ 14-1-2021 κοινής 

υπουργικής απόφασης “Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης 

επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 

2020” (Β’ 112 και Β’401)» (Β’ 823). 

Για την παράταση της χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του παρόντος 

άρθρου, για τον μήνα Μάρτιο 2021, βλ. την παρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 26618 της 10/11.5.2021 «Τροποποίηση 

της υπ’ αρ. οικ. 1638/45/14-1-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 

και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα 

στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο 2020” (Β΄ 112 και Β΄ 401 διόρθωση σφάλματος)» (Β΄ 1894). 

Για την παράταση της χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του παρόντος 

άρθρου, για τον μήνα Απρίλιο 2021, βλ. την παρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 34336 της 31.5/3.6.2021 «Τροποποίηση 

της υπ’ αρ. οικ. 1638/45/14-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Όροι και 

προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του 

πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020” (Β’ 112 και Β’401 

διόρθωση σφάλματος), όπως ισχύει» (Β΄ 2353). 

1. Καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, οι οποίοι 

είναι εγγεγραμμένοι από 13.5.2020 έως και την 10.01.2021 στην ειδική ηλεκτρονική 

πλατφόρμα: artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα 

(Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι δικαιούχοι 

της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 

(A’ 76), για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020.  

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 

πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται 

πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε 

εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8F1gxWK7LSw95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVmszv0s7EsHDyeDG3OkTvQT1w7_-3fJKnUCGY2EmyAM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bWgEV_gQ_lR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRmuOOw_qDsBohfR0aJfjqJo6-is8cyk6us9kF-DCI_J
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Xne5rO2Ypm64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWZeyvGYe2ru5dfmxXTU4-ScNtRbSp9ILEriSOoF7Z1s
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3. Η αποζημίωση της παρ. 2 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 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.  

4.α) Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα πρόσωπα της παρ. 1 

υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων 

(supportemployees.services.gov.gr), χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.  

β) Για τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις διενεργείται έλεγχος διασταύρωσης των 

στοιχείων που τηρούνται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, 

artandcultureprofessionals.services.gov.gr, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ και στους 

συναρμόδιους φορείς.  

5. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και το σύνολο των ασφαλιστικών 

εισφορών των προσώπων της παρ. 1 καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των καλλιτεχνών, 

δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, η διαδικασία καταβολής 

της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Επίσης, δύναται να παρατείνεται η 

χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ή να χορηγείται για έτερα χρονικά διαστήματα 

και να καθορίζεται η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στην πλατφόρμα της παρ. 1».  

Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 42 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), κατωτ. 

αριθ. 1127. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. οικ. 1638/45/2021 «Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα 

στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο 2020» (Β’ 112 Διορθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 401 της 4.2.2021), κατωτ. αριθ. 

1068. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ.15/Δ’/54407/2118/2021 «Προσδιορισμός της διαδικασίας 

κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες 

της τέχνης βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)» (Β’ 986), κατωτ. αριθ. 

1172.  

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να 

εξειδικεύονται ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος.  

8. Η ισχύς του παρόντος άρχεται την 1η.11.2020. 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oYhmLdkQIKDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPs6VqsYghNnNMzwiJN1KSzotZV4B_DP_TMqwYgHcl1o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XL8tG9fmXDl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueeYPWscr3aZLscwjm14gwTG6o6Bon_xuqee3MBBr_r-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mtRXIyixa2DuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZjz3Tg6lysMH7eUefdDhawZx3wpzROfAnd3RUk1FzYR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8sO8e9QvE1N15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYTeLEAQlbe293wNkBT8rfLFb7L0KLIA_enh6bU2JjLN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lbagAA_k2hZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWjpRYjLqQsDPv9MctdJEUYYRfZjcdkBqGuNng1AIBuO
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Άρθρο 125 

Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών 

1. Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας 

που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς 

Σύμβασης «για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των 

ναυτικών, 1978» (STCW 1978), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1314/1983 (Α΄ 2), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε, και έχουν λήξει έως τη δημοσίευση του παρόντος ή πρόκειται να λήξουν 

έως τις 31.3.2021, χορηγείται παράταση ισχύος έξι (6) μηνών, ανεξαρτήτως εάν έχει 

χορηγηθεί ήδη παράταση. Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά 

επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας 

αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, έχουν διάρκεια ισχύος που εκτείνεται μέχρι την 

ημερομηνία της παράτασης του πρώτου εδαφίου.  

2. Για τη χρονική περίοδο από 1ης.4.2021 έως 30.9.2021 η ισχύς των ως άνω 

πιστοποιητικών δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής.  

Εκδόθηκε η υ.α. 2233.1-34/20340/2021 «Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής 

ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιητικών επικύρωσης 

(endorsements)» (Β΄ 1196), κατωτ. αριθ. 1210. 

 

Άρθρο 126 

Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας 

Για μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας, στις περιπτώσεις παράτασης ή θέσης 

αρχικώς σε αναστολή συμβάσεων ναυτολόγησης ναυτικών, εξαιρουμένου του 

προσωπικού ασφαλείας - φύλαξης, των πλοίων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κατά 

τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, και εφόσον τα πλοία αυτά δεν 

δραστηριοποιούνται και λοιπές σχετικές διατάξεις, βλ. το άρθρο 16 του ν. 4770/2021 

(Α’ 15), κατωτ. αριθ. 1093. 

1. Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις - πλοιοκτήτες - εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά βάσει 

των ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν ή να 

θέτουν αρχικώς σε αναστολή συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογημένων ναυτικών, 

εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας - φύλαξης, των:  

α) πλοίων της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 

(Α΄ 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τεσσαρακοστό της από 1.5.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 

(Α΄ 104), κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και εφόσον τα πλοία αυτά δεν 

δραστηριοποιούνται, και  

β) φορτηγών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού ή εντός Μεσογείου, κατά τους 

μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και εφόσον τα πλοία αυτά δεν δραστηριοποιούνται.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NZ_IN6a-NQ4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXa4fn44dwq-GOWhP5ZfTiTRlWh7wvTclkAjk5ez3jec
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8suaQnuDva5rtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNR9LChhuEqLOh4RM25pvzf3N7a71dlDrKIJz-kWtIiV
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2. Οι ναυτολογημένοι ναυτικοί της παρ. 1, για το χρονικό διάστημα του μηνός Νοεμβρίου 

2020 είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών 

αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησής τους με βάση υπολογισμού το ποσό των:  

α) οκτακοσίων (800) ευρώ, που αντιστοιχεί στις τριάντα ημέρες για τον μήνα Νοέμβριο 

2020,  

β) πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα ημέρες για 

τον μήνα Δεκέμβριο 2020.  

Για το σύνολο των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης παρέχεται πλήρης 

ασφαλιστική κάλυψη με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με 

τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας που έχουν εφαρμογή. 

Κατά τον χρόνο αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονομική 

περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου.  

3. Οι ναυτικοί των παρ. 1 και 2 υπάγονται στον μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων 

στήριξης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2242.10/21372/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 

1128), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2242.10/32718/2020 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής (Β΄ 2209).  

4. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των ναυτολογημένων ναυτικών των 

παρ. 1 και 2 και την ασφαλιστική τους ικανότητα καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης 

του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την 

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.  

 Βλ. και την υ.α. 2814.5/12787/2021/2021 «Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης 

οικονομικού έτους 2021 του Οίκου Ναύτου, για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 699), κατωτ. αριθ. 

1133.  

5. Το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 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.  

6. Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις - πλοιοκτήτες - εφοπλιστές, που εμπίπτουν στις παρ. 1 

και 2, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων ναυτολόγησης και, 

σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή θεωρείται άκυρη.  

7. Στην περίπτωση που η σύμβαση ναυτολόγησης των ναυτικών έχει τεθεί ή τίθεται σε 

αναστολή, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 καταβάλλεται μειωμένο αναλογικά 

από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη - εφοπλιστή, λαμβανομένου υπόψη για τον υπολογισμό του 

του χρόνου διάρκειας της σύμβασης ναυτολόγησης έως την αναστολή της, από 1ης.5.2020 

μέχρι 31.12.2020. Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84NOAJXoi1K55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudJHI7CGARGT1RdxatDU5gm_g16Oqs1Ytaksf4_0A6Te
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χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης καταβάλλεται σύμφωνα με την 

παρ. 4.  

8. Κατ’ εξαίρεση, για το έτος 2020, για τους ναυτικούς που απασχολήθηκαν σε υπό 

ελληνική σημαία πλοία ή πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ. ή και σε πλοία 

με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ. εφόσον αυτή έχει αναγνωρισθεί και 

εξαγορασθεί, αρκεί η συμπλήρωση πενήντα (50) ημερών θαλάσσιας υπηρεσίας επί αυτών 

που έχουν πραγματοποιηθεί το παραπάνω έτος, για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας 

ναυτικών, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών κατόπιν αιτήσεως έως τις 31.1.2021 στο 

Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) Πειραιώς ή στα κατά τόπους 

παραρτήματά του, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του π.δ. 228/1998 (Α΄ 176) και 

εφόσον δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020.  

9. Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης από τον Οίκο Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, 

που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το π.δ. 894/1981 

(Α΄ 226) για όσους δικαιούχους έληξε μετά τις 31.5.2020 παρατείνεται μέχρι τις 

31.12.2020, εφόσον υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση.  

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να τροποποιούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τον μηχανισμό εφαρμογής των παρ. 1 και 2. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται 

να καθορίζονται ειδικότερες διαδικασίες καταβολής των επιδομάτων εορτών 

Χριστουγέννων 2020 της παρ. 7 και του επιδόματος που προβλέπεται στην παρ. 8.  

 

Άρθρο 127 

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 του παρόντος άρθρου και έως τις 

31.5.2021, 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 

της ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου, δύναται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της 

εθνικής νομοθεσίας, να συνάπτονται συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας 

έως τις 31.5.2021 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. 2252.1.1/9560/2021/2021 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας 

υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), για την περίοδο έως και 28-2-

2021» (Β’ 459), κατωτ. αριθ. 1113. 
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Εκδόθηκε η υ.α. 2252.1.1/23663/2021/2021 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας 

Υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) για την περίοδο έως και 

02.05.2021» (Β΄ 1312), κατωτ. αριθ. 1234.  

Εκδόθηκε η υ.α. 2252.1.1/24686/2021 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας 

του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) για την περίοδο έως και 02.05.2021» (Β΄ 

1436), κατωτ. αριθ. 1244. 

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. 2252.1.1/8807/2021 «Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης 

δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου  127 του ν.  4764/2020 (Α΄ 256)» (B’ 423), κατωτ. 

αριθ. 1103. 

Εκδόθηκε η υ.α. 2252.1.1/21444/2021 «Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης 

δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).» (Β΄ 1228), κατωτ. 

αριθ. 1215.  

4. Οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που συνάπτονται για την εκτέλεση 

δρομολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υπόκεινται στον έλεγχο 

νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 325 του ν. 

4700/2020 (A΄ 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 

(A΄ 145). 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

... 

Άρθρο 131 

Παράταση και αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» 

1. Το πρόγραμμα με τίτλο «Τουρισμός για όλους» που εκπονείται από το Υπουργείο 

Τουρισμού για την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 

83 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), παρατείνεται για το έτος 2021 και χρηματοδοτείται από το 

εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Τουρισμού.  

2. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Τουρισμού για την 

αποπληρωμή των παρόχων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού 

«Τουρισμός για όλους» για το έτος 2021, όπως αυτοί ορίζονται με την κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού του άρθρου 83 του 

ν. 4690/2020 (Α΄ 104), είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8L0XCZRk17YXnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf-EIIY7k6SYgyyvu5KEOJyavS8wbX9jGzcv6dQHb9Ya
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL86BYA0d1yFhsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTLnCQx5Q-WLbk0pje4G0aEdenb5luOlbnn-WPpFIq9Q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL86BYA0d1yFhsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTLnCQx5Q-WLbk0pje4G0aEdenb5luOlbnn-WPpFIq9Q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fwH2QkBSoQ55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRmhSLQn_fA6Y0fU-Aydtoktjlp3TlV3mqJxHKJ0aFHF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87iJx0JCjFxruFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXJcrDvzOOds5T9po0QKtB1Nbq2TGn5_iAAQNe6SJXs8
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τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε 

οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με 

βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά 

ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο 

της παρακράτησης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί 

φορολογικής ενημερότητας εφαρμόζεται το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (A΄ 90) περί 

συμψηφισμού και το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (A΄ 170) περί βεβαίωσης οφειλής. Σε 

περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί ασφαλιστικής ενημερότητας, 

εφαρμόζεται το άρθρο 24 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), οι διατάξεις της υπ’ αρ. 

15435/913/2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 

1559) και οι οικείες διατάξεις περί συμψηφισμού οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο 

διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά 

ότι η καταβολή αυτή εμπίπτει στο παρόν άρθρο.  

 

Άρθρο 132 

Άδεια λειτουργίας τουριστικών λιμένων - Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 7 του 

άρθρου 166 του ν. 4070/2012 

Το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) 

τροποποιείται και η περ. α΄ διαμορφώνεται ως εξής:  

«α. Στους υφιστάμενους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος τουριστικούς 

λιμένες χορηγείται άδεια ολικής ή τμηματικής λειτουργίας, εφόσον ο φορέας διαχείρισης 

του λιμένα υποβάλει μέχρι τις 31.12.2021:  

α) αίτηση συνοδευόμενη από τη σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, 

όπου αυτή απαιτείται, ή την υπουργική απόφαση παραχώρησης,  

β) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ ή βεβαίωση υποβολής μελετών για 

την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων,  

γ) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα στοιχεία. β΄, δ΄ και ε΄ της περ. 1 της παρ. 10 

του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118),  

δ) τη δημοσιευμένη στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης απόφαση χωροθέτησης ή 

την απόφαση έγκρισης της θέσης δημιουργίας του τουριστικού λιμένα για τις περιπτώσεις 

τουριστικών λιμένων προ της δημοσίευσης του ν. 2160/1993».  

 

Άρθρο 133 

Παράταση προθεσμίας για τη δήλωση του διακριτικού τίτλου των ενοικιαζόμενων 

επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων –  

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4582/2018 

Η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4582/2018 (Α' 208) τροποποιείται ως εξής: 

«1. Κάθε επιχείρηση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων 

υποχρεούται να δηλώσει τον διακριτικό τίτλο της στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4582%2F2018
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4582%2F2018
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ή στις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.), κατά περίπτωση, έως τις 

31.3.2021.» 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Άρθρο 134 

Επιτάχυνση διαδικασιών για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας αστικών λεωφορείων 

Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

1. Για την άμεση ενίσχυση των αστικών μεταφορών και την αντιμετώπιση του άμεσου 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τα αστικά λεωφορεία τα οποία έχουν 

παραχωρηθεί στον Οργανισμό «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) με τη διαδικασία 

της χρηματοδοτικής μίσθωσης, απαλλάσσονται προσωρινά από την υποχρέωση υποβολής 

τεχνικής μελέτης μηχανολόγου - μηχανικού κατά τη διαδικασία ταξινόμησης. Κατά τη 

διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται μόνο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, στο 

οποίο έχουν αναγραφεί όλα τα προβλεπόμενα στην άδεια κυκλοφορίας στοιχεία, καθώς 

και η πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας της χώρας προέλευσης.  

2. Οι άδειες κυκλοφορίας που χορηγούνται σύμφωνα με την παρ. 1 ισχύουν για χρονικό 

διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος του 

προηγούμενου εδαφίου χορηγούνται οι οριστικές άδειες κυκλοφορίας, αφού καταβληθούν 

από την Ο.ΣΥ. Α.Ε. τα προβλεπόμενα τέλη κυκλοφορίας και εφόσον υποβληθεί εντός του 

ως άνω διαστήματος τεχνική μελέτη μηχανολόγου - μηχανικού.  

3. Για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας της παρ. 1, δεν απαιτείται η καταβολή τέλους 

αδείας.  

 

Άρθρο 135 

Δυνατότητα αναστολής κανονικών αδειών εργαζομένων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

1. Η διοίκηση του Οργανισμού «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) δύναται, 

εφόσον κρίνει ότι αυτό απαιτείται για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών 

αναγκών που έχουν προκύψει από την έξαρση της πανδημίας και προς την προστασία του 

κοινωνικού συνόλου με την αύξηση των δρομολογίων και την αποφυγή του συνωστισμού 

στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, να αναστείλει τις κανονικές άδειες των εργαζομένων με 

την ειδικότητα των οδηγών και των τεχνικών εν κινήσει, πλην αυτών που βρίσκονται σε 

καθεστώς αδείας ειδικού σκοπού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο, με σκοπό τη 

διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς. 

Η ανωτέρω αναστολή μπορεί να ισχύσει μέχρι και την 15η Φεβρουαρίου 2021.  

2. Οι δικαιούχοι αδείας, των οποίων η άδεια αναστέλλεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1, 

δύνανται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί ετήσιας κανονικής αδείας, να 
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μεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της κανονικής αδείας του 

έτους 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2021.  

3. Οι εργαζόμενοι των ειδικοτήτων της παρ. 1, των οποίων η άδεια αναστέλλεται 

αποζημιώνονται εφάπαξ με το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ μικτά.  

 

Άρθρο 136 

Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 

(Αντικαθίσταται φράση, προστίθεται έτερη φράση στο άρθρο 80 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), 

ανωτ. αριθ. 339 και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται εκ νέου)  

 

Άρθρο 137 

Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

(Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) 

Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και 

για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση 

της παρούσας, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) 

και ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) δύνανται να 

συνάπτουν συμβάσεις με αντικείμενο: α) την απρόσκοπτη παροχή συγκοινωνιακού έργου, 

β) τη διασφάλιση της επάρκειας του στόλου των λεωφορείων τους, συμπεριλαμβανομένης 

της μεταφοράς και της συντήρησης, την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία με τα 

απαραίτητα τεχνολογικά μέσα για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των 

συστημάτων τηλεματικής και συλλογής κομίστρου αυτών, καθώς και την παροχή 

υπηρεσιών σχετικών με τη διαφύλαξη της ασφάλειας του στόλου και των επιβατών, 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 269 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  

 

Άρθρο 138 

Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων 

παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ), ειδικών τουριστικών 

λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, 

σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και 

επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό του ν. 4070/2012 

1. Αναστέλλεται έως και τις 31.12.2021 η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 

11 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των 

αστικών, ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής του 

συγκοινωνιακού έργου.  

2. Αναστέλλεται έως και τις 31.12.2021 η ισχύς της υποπαρ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 

του ν. 711/1977 (Α΄ 284), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών 

τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.  

3. Αναστέλλεται έως και τις 31.12.2021 η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 

22212/2008 (Β΄ 2267) κοινής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
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Μεταφορών και Επικοινωνιών, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των 

ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης 

πόλεων.  

4. Στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) αντικαθίσταται η φράση «για 

χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με αναδρομική ισχύ δύο (2) ετών» από τη φράση «από 

τις 30.3.2016 έως και τις 31.12.2021» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:  

«5. Αναστέλλεται από τις 30.3.2016 έως και τις 31.12.2021 η ισχύς των περ. α΄ και β΄ 

της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) για το όριο ηλικίας απόσυρσης από 

την κυκλοφορία των επιβατηγών δημόσιας χρήσης ΤΑΞΙ».  

5. Η υποπερ. γ΄ της περ. 3 της υποπαρ. Η2΄ της παρ. Η΄ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) 

αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα δέκα (10) έτη από την 

ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, εφόσον αυτή δεν διαφέρει από την 

ημερομηνία κατασκευής τους πάνω από ένα (1) έτος, και για τα ανοικτού τύπου τα δώδεκα 

(12) έτη».  

6. Αναστέλλεται έως και τις 31.12.2021 η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του 

άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία 

των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης που εκτελούν το έργο της μεταφοράς 

μαθητών.  

 

Άρθρο 139 

Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών 

1. (Αντικαθίσταται το άρθρο 111 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), ανωτ. αριθ. 572)  

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο της υ.α. 87618/2020  (Β’ 4901), ανωτ. αριθ. 

875) 

3. (Παρατίθεται ως σχόλιο στην παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), ανωτ. 

αριθ. 572) 

 

... 

Άρθρο 141 

Πόροι και επενδυτικά προγράμματα Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου 

Θεσσαλονίκης - Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4482/2017 

Στο άρθρο 11 του ν. 4482/2017 (Α΄ 102) προστίθενται παρ. 3, 4 και 5 και το άρθρο 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 11 

Πόροι και επενδυτικά προγράμματα Ο.Σ.Ε.Θ. 

1. Οι πόροι της Ο.Σ.Ε.Θ. προέρχονται από την ετήσια είσπραξη δύο τοις εκατό (2%) εκ 

του συνόλου των εσόδων από την παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών (κόμιστρα, 

επιδοτήσεις, διαφημίσεις), την εκμετάλλευση υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου, καθώς 

και την εκμετάλλευση της περιουσίας της.  

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89ygodbCVW4EtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRgfv6ilslTIvFJ0k-tQ50M7xqzQ_sUayTomKj2gxDwJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
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2. Τα επενδυτικά προγράμματα της Ο.Σ.Ε.Θ. και των θυγατρικών της μπορεί να 

επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα ποσά των επιχορηγήσεων που 

λαμβάνουν οι φορείς για επενδυτικό σκοπό καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασμό 

αποθεματικών.  

3. Η Ο.Σ.Ε.Θ. δύναται να λαμβάνει και επιχορηγήσεις που προέρχονται από τον τακτικό 

προϋπολογισμό για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων συγκοινωνιακού έργου.  

4. Ειδικά για τον Ο.Α.Σ.Θ., το ποσοστό της παρ. 1 ισχύει έως την 30ή Ιουνίου 2020. Από 

την 1η Ιουλίου 2020 το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε ένα κόμμα 2 τοις εκατό (1,2%) εκ 

του συνόλου των εσόδων που προέρχονται από την παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών 

και παραγωγή συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή ευθύνης της Ο.Σ.Ε.Θ.  

5. Ο Ο.Α.Σ.Θ., για όσο χρόνο εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο σύμφωνα με το άρθρο 26, 

καθώς και οποιοσδήποτε φορέας εκτελεί συγκοινωνιακό έργο στην περιοχή ευθύνης και 

υπό την εποπτεία της Ο.Σ.Ε.Θ., δύναται να επιδοτείται εκτάκτως και από άλλους πόρους, 

είτε λαμβάνοντας έκτακτη κρατική χρηματοδότηση είτε ως δικαιούχος ενωσιακών 

προγραμμάτων». 

 

ΜΕΡΟΣ Θ΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Άρθρο 146 

Ακατάσχετο και αφορολόγητο ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα 

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στο 

πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στον 

πρωτογενή τομέα, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, 

τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της 

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), μη 

εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή 

κεφαλαιοποίησής τους, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή 

τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν 

δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά 

πρόσωπα τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται 

στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή 

προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και για την είσπραξη των ενισχύσεων.  

 

Άρθρο 147 

Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
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Η παρ. 3 του άρθρου 17Α του ν. 4056/2012 (Α΄ 52) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως 

εξής:  

«3. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων 

περιοχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν 

τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) μέχρι τις 31.12.2021. Έως την 

ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά 

δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση 

ή την επιβολή προστίμου. Οι διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου 

ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παρ. 2». 

 

ΜΕΡΟΣ Ι΄ 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

Άρθρο 148 

Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Υπουργείου Εξωτερικών και Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας 

... 

4. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 62 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), 

ανωτ. αριθ. 339). 

 

... 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 

Άρθρο 153 

Ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

1. (Αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), ανωτ. αριθ. 

24Α)  

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4708/2020 (Α΄ 140), 

ανωτ. αριθ. 547)  

 

Άρθρο 154 

Ρύθμιση θεμάτων οδοιπορικών εξόδων Ελληνικής Αστυνομίας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8wKsDxGjkYKjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijD8bV9SBObqk9JkuzUFTk-zUBuEFX08_MSniHWoPft1S
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ii-Ftf96MRB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaGTE3go0gSTDk0Q48bds76X2qTiKtaKyHlCHvvQxDtU
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1. Σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών, που για λόγους εθνικής ή 

δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας απαιτείται η άμεση μετακίνηση αστυνομικού 

προσωπικού, κατόπιν σχετικής εγκριτικής διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας, το αίτημα για την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τις 

δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και η έκδοση αυτών μπορούν να πραγματοποιούνται σε 

μεταγενέστερο χρόνο αμέσως μόλις καταστεί αυτό δυνατό.  

2. Η ισχύς του παρόντος εκτείνεται έως τις 30.6.2021.  

 

Άρθρο 155 

Επείγουσες διατάξεις για την προσέλκυση επενδύσεων - Τροποποίηση του άρθρου 8 

του ν. 4251/2014 

Στο άρθρο 8 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) προστίθενται παρ. 10 και 11 ως εξής:  

«10. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος πληροί τις 

προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρ. Α΄ ή της παρ. Γ΄ του άρθρου 16 ή 

της παρ. Β΄ του άρθρου 20, δύναται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής 

δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων, πριν την είσοδό του στην Ελληνική Επικράτεια. Η 

αίτηση υποβάλλεται μέσω πληρεξουσίου, σύμφωνα με την παρ. 2, δυνάμει σχετικού 

πληρεξουσίου, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής. Εφόσον τα 

δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι πλήρη, χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5. Η ίδια βεβαίωση χορηγείται και στην περίπτωση 

που εκκρεμεί η προσκόμιση του απαιτούμενου δικαιολογητικού της περ. ε΄ του άρθρου 6. 

Ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας οφείλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) 

μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, να εισέλθει στην Ελληνική Επικράτεια και 

να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα βιομετρικά στοιχεία και το ανωτέρω 

τυχόν ελλείπον δικαιολογητικό της παρ. ε΄ του άρθρου 6. Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και 

την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής, στα μέλη της οικογενείας του 

αιτούντος.  

11. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος ευρίσκεται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, μπορεί 

να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, πριν 

την είσοδό του στη Χώρα, μέσω νομίμου αντιπροσώπου, δυνάμει σχετικού πληρεξουσίου, 

το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής, αίτηση για χαρακτηρισμό 

επένδυσης της παρ. Α΄ ή πιστοποίηση πραγματοποίησης και διακράτησης επένδυσης της 

παρ. Γ΄ του άρθρου 16, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην 

απόφαση κατά περίπτωση του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 

136. Η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, προκειμένου να εισηγηθεί, για τον χαρακτηρισμό της επένδυσης και τη 

σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής όπως προβλέπεται στην περ. 2 της παρ. Α΄ του 

άρθρου 16 ή την πραγματοποίηση και τη διακράτηση της επένδυσης, όπως προβλέπεται 

στην περ. 4 της παρ. Γ΄ του άρθρου 16».  

 

Άρθρο 156 
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Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - 

Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο δέκατο όγδοο της από 10.8.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597) 

2. Η ισχύς οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών 

τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A΄ 80) και του π.δ. 106/2007 

(A΄ 135) και έληξαν ή θα λήξουν: (α) από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31 Ιουλίου 2020 

παρατείνονται αυτοδικαίως έως 31 Μαρτίου 2021 και (β) από 1η Αυγούστου 2020 και με 

ημερομηνία λήξης έως τις 31 Μαρτίου 2021, παρατείνονται αυτοδικαίως για οκτώ (8) 

μήνες από την αρχική ημερομηνία λήξης τους. Η έναρξη ισχύος των οριστικών τίτλων 

διαμονής που θα εκδοθούν, σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων διαμονής, ανατρέχει στην 

επομένη ημέρα από την ημερομηνία λήξης του παραταθέντος τίτλου διαμονής. Η παρούσα 

δεν εφαρμόζεται για οριστικούς τίτλους διαμονής και βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης που 

έχουν ήδη ανανεωθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία.  

Για την περαιτέρω παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2021 της ισχύος τίτλων και 

βεβαιώσεων που παρατάθηκαν κατά την ανωτέρω παρ., καθώς και εκείνων που έληγαν 

από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2021 και για άλλες συναφείς 

διατάξεις, βλ. την υ.α. οικ.7396/2021/2021 «Παράταση ισχύος οριστικών τίτλων 

διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α΄ 

80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135)» (Β΄ 1223), κατωτ. αριθ. 1213. 

3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο της υ.α. 18602/11.9.2020 (Β΄ 3881), ανωτ. 

αριθ. 699) 

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:  

«Με όμοια απόφαση δύναται να παραταθεί η ισχύς των αδειών διαμονής και των δελτίων 

διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου και 

του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135) αντίστοιχα, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης 

των άρθρων 8 και 9 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του 

παρόντος, καθώς και να καθοριστεί προθεσμία για την υποβολή της αίτησης χορήγησης ή 

ανανέωσης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια».  

Εκδόθηκε η υ.α. οικ.7396/2021/2021 «Παράταση ισχύος οριστικών τίτλων διαμονής 

και βεβαιώσεων κατάθεσης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και 

του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135)» (Β΄ 1223), κατωτ. αριθ. 1213. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

Άρθρο 157 

Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87iJx0JCjFxq4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV_dJWNv-qdLBl2hT3ghyXakFSUrLH0c9qdvD3JHHiZB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8n6U3t5svm5stiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcvrprWe5L7zFLvWPlN9bS2BsZtVkXZU2xRQsEbLzndn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87iJx0JCjFxq4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV_dJWNv-qdLBl2hT3ghyXakFSUrLH0c9qdvD3JHHiZB
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1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2021 

κατά την εκδίκαση των υποθέσεων:  

α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, 

για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης 

και την κατάθεση υπομνήματος,  

β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

δικονομικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από 

την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την 

υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, ββ) στις διαφορές 

ουσίας, για τις οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα 

Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), προθεσμία επτά (7) ημερών, από την 

ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την 

υποβολή γραμματίου προείσπραξης,  

γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, 

για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης 

και την κατάθεση υπομνήματος.  

2. Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/ 1989 (Α΄ 8), της παρ. 2 του άρθρου 

133 του ν. 2717/1999 και του άρθρου 231 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) μπορούν να 

συντάσσονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο 

άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου 

δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου, 

αντικαθιστούν την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη Γραμματεία και έχουν την ίδια νομική 

ισχύ με αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, στην οποία αποστέλλεται από 

τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του ν. 

2717/1999, κατά περίπτωση. Η αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει 

θέση έγκαιρης γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία 

εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές.  

 

Άρθρο 158 

Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων 

1. Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και με 

οποιαδήποτε διαδικασία ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των 

δικαστηρίων λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την 

πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του Προέδρου 

του τμήματος ή του Προϊσταμένου του δικαστηρίου, 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 
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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 μπορεί να 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.  

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, 

όπως και στον Άρειο Πάγο, στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο, ο Πρόεδρος του 

τμήματος ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου κατανέμει χρονικά εντός της αυτής ημέρας τις 

εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός αυτός με πρωτοβουλία 

του γραμματέα γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την προηγούμενη της 

δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με 

αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και προσθέτως στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή με ανάρτηση στην πύλη 

ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν 

ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής 

ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και 

χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της 

υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι 

δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την 

παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η 

οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της 

δικασίμου εργάσιμης ημέρας.  

3. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη 

συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του 

δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη 

δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η 

συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος.  

4. Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται ενώπιον 

δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα κατά 

τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔ, όπως αυτή συμπληρώνεται με τα 

επόμενα εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν μπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων 

δικηγόρων των διαδίκων. Αμέσως μετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος 

ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε, την αποστέλλει ηλεκτρονικά στον δικηγορικό σύλλογο 

στον οποίο ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική 

απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο 

δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης μαζί με την ως άνω ηλεκτρονική 

απόδειξη λήψης. Όμοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της 

διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που 
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λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου κατά την παρούσα, τηρούνται στους οικείους 

δικηγορικούς συλλόγους, σύμφωνα με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων.  

5. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 ΚΠολΔ, καθώς και προσωρινές 

διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της 

εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι 

τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης ή 

ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται 

αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο, που θα ορισθεί.  

6. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 1ης.1.2021 έως 31.3.2021.  

 

Άρθρο 159 

Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων 

1. Οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της 

διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 

430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 

ΚΠΔ, καθώς και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το 

άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά 

τα άρθρα 80 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ 

(π.δ. 283/1985, Α΄106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε 

παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ, 

δύνανται, μαζί με τα συνοδευτικά αυτών αποδεικτικά έγγραφα, να υποβάλλονται και μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την ορισθείσα δικάσιμο ειδοποιείται ο αιτών ή ο 

πληρεξούσιος δικηγόρος του με κάθε πρόσφορο μέσο και επισυνάπτεται στη δικογραφία 

σχετική βεβαίωση ειδοποίησης του αρμόδιου γραμματέα. Κατά την εκδίκαση των 

αιτήσεων αυτών το δικαστήριο συνεδριάζει με μόνη την παρουσία του πληρεξούσιου 

δικηγόρου του αιτούντος, ο οποίος, στην περίπτωση που κρατείται, δεν μετάγεται. Στις 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο αιτών δεν έχει διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, δύναται να 

υποβάλει με κάθε πρόσφορο μέσο υπόμνημα ενώπιον του δικαστηρίου.  

2. Αν κατά την ενημέρωση των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους για τη 

λήψη αντιγράφου εισαγγελικής πρότασης κατά την παρ. 3 του άρθρου 138, την παρ. 2 του 

άρθρου 308 και την παρ. 2 του άρθρου 309 ΚΠΔ, ο ενδιαφερόμενος διάδικος ή 

πληρεξούσιος δικηγόρος γνωστοποιήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην 

οποία, κατά δήλωσή του, επιθυμεί να λάβει αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης, ο 

αρμόδιος γραμματέας υποχρεούται να αποστείλει την εισαγγελική πρόταση με τον τρόπο 

αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, η ειδοποίηση αποδεικνύεται από το μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, εκτύπωση του οποίου επισυνάπτεται στη δικογραφία. Η υποβολή 

υπομνημάτων κατά τα άρθρα 308 και 309 ΚΠΔ διενεργείται και μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.  

3. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 1ης.1.2021 έως 31.3.2021.  

 

Άρθρο 160 

Αναστολή διοικητικών διαδικασιών ως προς δικαστικές αποφάσεις 
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Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και για το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2021 έως 31.3.2021, δύναται να 

τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών 

εγγράφων, και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται η 

υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση 

των ως άνω εγγράφων.  

Εκδόθηκε η υ.α. 62429/2020 «Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και 

παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική 

εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες 

Δικαστικών Αρχών από 1.1.2021 έως και 31.3.2021» (Β’ 5823), κατωτ. αριθ. 1014. 

 

Άρθρο 161 

Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης 

1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2021 η 

εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης 

διεξάγεται ως εξής:  

α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 

ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.  

β) Στη δήλωση της περ. α΄, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου 

η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση 

ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον 

πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.  

γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την 

προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική 

εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο.  

2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση 

συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1. Η 

συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.  

Με την απ. Υπουργού Δικαιοσύνης 16737/2021 «Παράταση ισχύος των διατάξεων 

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 161 του ν. 4764/2020 “Ρυθμίσεις για την προστασία της 

δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την 

ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των 

συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α’ 256), για το χρονικό διάστημα από την 1η 

Απριλίου 2021 έως και τις 30 Ιουνίου 2021.» (Β΄  1226) ορίστηκε ότι αποφασίζουμε: 

«Την παράταση της ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 161 του ν. 

4764/2020 (Α’ 256), για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2021 έως και τις 

30 Ιουνίου 2021». 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8l-f3KUVSgw64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZxpHet3e66Lj-BDn5iUJ2M0_MhN1oErXRJzroiJEJ2K
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87iJx0JCjFxofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUOX30z_QI109jZmdql9wrRTkl6riZhepLeo9SGgwGV6
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3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να παρατείνεται η ισχύς των 

διατάξεων του παρόντος, πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2021. 

 

... 

ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄ 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Άρθρο 165 

Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού - Πεδίο εφαρμογής 

1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που 

έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 28.2.2021, όπως και οφειλών προς 

τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, 

συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του 

παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους 

υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η 

καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ 

προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω 

εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής 

τέλους.  

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής 

καθορίζεται στις περ. α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).  

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά 

πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού 

COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία 

εκδίδεται έως 31.1.2021, καθορίζονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας των 

δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών 

προσώπων.  

Εκδόθηκε η υ.α. 18440/2021 «Όροι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς 

τους ΟΤΑ α’ βαθμού» (Β’ 961), κατωτ. αριθ. 1169. 

2. Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης: α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου, β) 

έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία 

είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η 

υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, 

επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην 

τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή 

μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της 

διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Στην αίτηση 

υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου 

εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gZnKlL1cGpN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYroNMUuKoeTnlAV3q1zXedXbZQ6DJyYliDQMTq75PSi
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3. Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν 

είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.  

4. Από τη ρύθμιση της παρ. 1 εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές 

ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο 51 του ν. 

4647/2019 (Α΄204), για τις οποίες εφαρμόζονται τα ειδικώς οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο.  

 

Άρθρο 166 

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού 

1. α) Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του άρθρου 165 

υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α΄184), από 1ης.3.2021 έως το 

αργότερο τις 30.6.2021. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί έως επιπλέον έξι (6) 

μήνες με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.  

β) Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα τα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Δήμων πλην των ΔΕΥΑ.  

2. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών 

δημιουργείται μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της 

ρύθμισης, ο οποίος τροφοδοτείται με στοιχεία που αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία 

του Υπουργείου από τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Το περιεχόμενο των 

στοιχείων, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής τους, η αρμόδια οργανική μονάδα για τη 

συλλογή και διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται 

με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ. 

Η ΚΕΔΕ έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του μηχανισμού.  

 

Άρθρο 167 

Αρμόδια όργανα και διαδικασία καταβολής δόσεων ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ 

βαθμού 

1. Η ρύθμιση του άρθρου 165 χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά 

περίπτωση όργανα της παρ. 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 

3463/2006, Α΄ 114). Δεν απαιτείται απόφαση έγκρισης της ρύθμισης εφόσον ο Δήμος έχει 

υποβάλει στην κατάσταση οφειλετών στην ψηφιακή πλατφόρμα τα ποσά (κεφάλαιο και 

προσαυξήσεις) της προς ρύθμιση οφειλής.  

2. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά. Αν εξοφλείται 

τμηματικά, η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 

ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι 

επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου 

μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.  

3. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι 

μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
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των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για 

οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.  

4. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία 

προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της ημέρας 

που όφειλε αυτή να καταβληθεί.  

5. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις 

υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται σε αυτόν πλήρης απαλλαγή από 

το εναπομείναν ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.  

6. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά προς τον οικείο δήμο 

εκτός παροχής ειδικής εξαίρεσης που χορηγείται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών 

Υπηρεσιών για συγκεκριμένο οφειλέτη.  

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Άρθρο 168 

Άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής σε 

περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού 

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής από άλλη αιτία 

και ο οφειλέτης έχει καταβάλει: α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής 

του, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, β) το δέκα τοις εκατό (10%) της 

ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ 

(5.000,01) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, γ) το είκοσι τοις εκατό (20 %) της 

ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από δέκα χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ 

(10.000,01) και πάνω, ο Δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης 

καταβολής έστω και μίας από τις δόσεις.  

 

Άρθρο 169 

Αναστολή αναγκαστικών μέτρων και μέτρων εκτέλεσης σε περιπτώσεις ρύθμισης 

οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού 

1. Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και 

η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι 

η εκτέλεση αφορά χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος.  

2. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή 

έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα, όμως, ποσά από αυτές 

λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν 

πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις περιπτώσεις του 

προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή ύστερα από αίτηση του οφειλέτη η άρση της 

κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της 

οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση.  
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3. Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του 

ανωτέρω ποσοστού δεν επιστρέφονται.  

4. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί 

συνεχίζονται.  

 

Άρθρο 170 

Αναστολή παραγραφής οφειλών σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ 

βαθμού 

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση 

του παρόντος, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για 

ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής 

οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την 

ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής.  

 

Άρθρο 171 

Δυνατότητα υπαγωγής συνοφειλετών στη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού 

Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη, για την καταβολή μέρους της οφειλής 

μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του παρόντος μόνο για το μέρος αυτό.  

 

Άρθρο 172 

Απώλεια ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού 

Η ρύθμιση της οφειλής του παρόντος καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση 

καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και 

την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 

νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή 

καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

τριών (3) μηνών, β) δεν υποβάλλει στον δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή 

του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις 

δηλώσεις Φ.Π.Α. και το εκκαθαριστικό Φ.Π.Α., γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία 

προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.  

 

Άρθρο 173 

Διαδικαστικές ρυθμίσεις για την υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή 

και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α΄ 

βαθμού - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 

Η παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) αντικαθίσταται, από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της, 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, 
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μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.10.2020, 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 είκοσι 

τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην της 

τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα (50) ευρώ για τα 

νομικά πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις με ποσό μικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων που 

έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται 

σε ισχύ. Η προθεσμία του άρθρου 7 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186) παραμένει σε ισχύ.  

Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των δήμων 

έως τις 31.1.2021. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή, 

με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: α) 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), με ανώτατη διάρκεια έως τις 31.1.2021, καθώς και β) η παράταση 

έως τις 31.1.2021 των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της 

παραγράφου αυτής και βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του 

παρόντος. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς 

περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και 

στην περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό 

περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 

164/2004 (Α΄ 134)».  

 

Άρθρο 174 

Παράταση προθεσμίας μεταγραφής ληξιαρχικών πράξεων προξενικών αρχών 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 44 του ν. 4722/ 2020  (Α΄ 177), ανωτ. αριθ. 

704) 

 

Άρθρο 175 

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

(Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), ανωτ. αριθ. 872) 

 

Άρθρο 176 

Εξαίρεση ΔΕΥΑ από την υποχρέωση προσκόμισης ενημερότητας 

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) 

εξαιρούνται έως τις 30.6.2021 από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού 

ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), καθώς 

και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 23 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) για 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
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τις πράξεις ή συναλλαγές με τους οικείους Δήμους, τα νομικά τους πρόσωπα και τις 

δημοτικές τους επιχειρήσεις.  

 

Άρθρο 177 

Χρονικό διάστημα αξιολόγησης - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 

4674/2020 

Η παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται ως εξής:  

«6. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, η προθεσμία της περ. α΄ της παρ. 

2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως τροποποιείται με το άρθρο 51 του 

παρόντος, αρχίζει την 15η Ιουλίου 2020 και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2021».  

 

Άρθρο 178 

Παράταση θητείας αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων 

1. Η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, των οποίων η θητεία 

λήγει στις 31.12.2020, παρατείνεται μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων και το 

αργότερο έως 28.02.2021, υπό τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.  

Με την παρ. 1 του άρθρου 489 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), κατωτ. αριθ. 1146, ορίστηκε 

ότι: «Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) παρατείνεται έως 

την 30ή Ιουνίου 2021». Με την δε παρ. 2 ιδίου άνω άρθρου ορίστηκε ότι: «Κατά τα 

λοιπά ισχύουν οι παρ. 2-4 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020».  

2. Η παράταση της θητείας των μελών σύμφωνα με την παρ. 1 αφορά αποκλειστικά στις 

περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη 

αιρετών εκπροσώπων συνεπεία των μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τον 

περιορισμό της πανδημίας.  

3. Σε περίπτωση άρσης των μέτρων της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ/.οικ.: 78363/ 05.12.2020 (Β΄ 5350) κοινής υπουργικής απόφασης, που αφορούν 

στις συναθροίσεις, δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή 

δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων 

συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020 (Α΄ 131) και τα οποία 

συνεπάγονται την αδυναμία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της παρ. 1, οι εκλογές για την 

ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων διενεργούνται αμελλητί από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφοφορία δύναται να 

διεξαχθεί και ηλεκτρονικά αμέσως μετά την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 

75 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, ανεξαρτήτως 

της άρσης των ως άνω μέτρων.  

4. Με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την ανάδειξη 

αιρετών εκπροσώπων, ορίζονται στα υπηρεσιακά συμβούλια τα νέα μέλη και λήγει η 

παραταθείσα θητεία των μελών της παρ. 1.  

 

Άρθρο 179 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP0rUndfYkImccClfC9QynHWO_Vwy1FW6GpJA-71t4BL
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Αναστολή καταβολής δόσεων ρύθμισης χρεωστικών ανοιγμάτων των δήμων και των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

Για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, αναστέλλεται η καταβολή των ετήσιων δόσεων 2020 και 2021 της ρύθμισης 

οφειλών από χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου αυτών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που είχε προβλεφθεί 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), όπως είχε 

αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), κατόπιν αίτησης 

του οφειλέτη ΟΤΑ. Η εξόφληση των δύο (2) ετήσιων δόσεων, των οποίων η καταβολή 

αναστέλλεται ως άνω, πραγματοποιείται μέχρι το τέλος της ισχύουσας ρύθμισης με 

ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις ρύθμισης, αρχής 

γενομένης από το έτος 2022, χωρίς την επιβολή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.  

 

Άρθρο 180 

Συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης 

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος, για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης των 

κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης, των κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών των 

Υπουργείων Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και των κτιρίων των 

Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 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 Μαρτίου 2021 για την κάλυψη 

των ανωτέρω αναγκών. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των 

άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της 

σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.  

 

Άρθρο 181 

Αποσπάσεις προσωπικού Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

Οι αποσπάσεις του προσωπικού που υπηρετεί στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) δύνανται να 

παραταθούν, με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής, μέχρι τη δημοσίευση του 

Οργανισμού της ΕΕΔΑ και την πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται σε αυτόν και 

πάντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2021. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄: 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
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... 

Άρθρο 183 

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο στην παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020  Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25) 

 

Άρθρο 184 

Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και 

έως και την 28η.2.2021, η ΕΛΤΑ Α.Ε. και η θυγατρική της «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ 

Α.Ε.» οφείλουν να βρίσκονται σε πλήρη υπηρεσιακή λειτουργία διατηρώντας το σύνολο 

των καταστημάτων και τις λοιπές υποδομές τους σε όλη την Επικράτεια. Κατ’ εξαίρεση, 

επιτρέπεται η μεταστέγαση καταστήματος ή άλλης υποδομής εντός του ιδίου Δήμου, 

κατόπιν απόφασης του οικείου Διευθύνοντος Συμβούλου ή του νόμιμου αναπληρωτή, 

εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του ιού. Σε 

περίπτωση αναστολής της λειτουργίας καταστήματος ή άλλης υποδομής λόγω επιβολής 

εκτάκτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, το προσωπικό των 

αντίστοιχων καταστημάτων ή άλλων υποδομών μετακινείται προσωρινά και για όσο 

διαρκούν τα έκτακτα αυτά μέτρα προς κάλυψη κενών θέσεων εν λειτουργία καταστημάτων 

εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, κατόπιν απόφασης του οικείου Περιφερειακού 

Διευθυντή.  

 

... 

Άρθρο 186 

Ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας 

1. Παρέχεται δικαίωμα στους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 

ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, περιφερειακής εμβέλειας, για καταβολή στον πάροχο 

δικτύου με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον 

διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» ποσοστού πενήντα τοις εκατό 

(50%) της μηνιαίας αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., που του 

οφείλεται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής περιεχομένου 

περιφερειακής εμβέλειας και συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως αυτές εξειδικεύονται 

στις οικείες υπογραφείσες συμβάσεις, για πέντε (5) μήνες και ειδικότερα για τους μήνες 

Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο 2021. Ο πάροχος δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για ποσό που ισούται με το ήμισυ 

της μηνιαίας αμοιβής του, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Σε 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
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περίπτωση που ο πάροχος δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» έχει εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με τη συνολική μηναία 

αμοιβή που του οφείλεται, εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο για το ήμισυ της μηνιαίας αμοιβής 

του, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Με την κατά τα ανωτέρω 

καταβολή, που πάντως πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της εκάστοτε ταχθείσας στις 

οικείες συμβάσεις προθεσμίας, εξαντλείται η υποχρέωση του παρόχου περιεχομένου 

έναντι του παρόχου δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ 

Α.Ε.» για την παροχή των υπηρεσιών του τελευταίου κατά τη διάρκεια καθενός εκ των 

προαναφερθέντων μηνών και ο πάροχος δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA - 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» δεν έχει οιαδήποτε περαιτέρω αξίωση έναντι του παρόχου 

περιεχομένου για την παροχή των υπηρεσιών του.  

2. Στον πάροχο δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ 

Α.Ε.» παρέχεται το ευεργέτημα της απομείωσης βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών κάθε 

είδους προς το Ελληνικό Δημόσιο, ισόποσης με τη μη καταβληθείσα μηνιαία αμοιβή, για 

τους μήνες που αναφέρονται στην παρ. 1, από παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής 

τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας. Εντός των πρώτων 

δέκα (10) εργασίμων ημερών κάθε επόμενου μήνα από τους μήνες της παρ. 1 και εντός 

δέκα (10) εργασίμων ημερών από την θέση σε ισχύ του παρόντος για εκείνους από τους 

μήνες της παρ. 1 που έχουν παρέλθει, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αποστέλλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το ποσό 

της μη καταβληθείσας αμοιβής της «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» του 

προηγούμενου μήνα, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση το Συνολικό Ετήσιο Κόστος 

Ανάπτυξης και Λειτουργίας Περιφερειακού Δικτύου για το σύνολο της Εθνικής 

Επικράτειας που ορίζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ. Το ποσό της μη καταβληθείσας αμοιβής 

επιβεβαιώνεται με τα τιμολογημένα από την «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» 

ποσά του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που αποστέλλονται από την «DIGEA 

- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» στην ΕΕΤΤ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

αναλογούσα κατά τα ανωτέρω απομείωση των βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών 

«DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» προς το Ελληνικό Δημόσιο. Με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι 

προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.  

3. Κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 

2021 αναστέλλεται το δικαίωμα του παρόχου δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA - 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» να περιορίζει την ποιότητα εκπομπής ψηφιακού σήματος, 

καθώς και να προβαίνει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική διακοπή παροχής υπηρεσιών 

λόγω οφειλών σε παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 

ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας, οι οποίοι έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος 

της παρ. 1 για το ως άνω χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών της παρ. 1.  

 

Άρθρο 187 

Παράταση προθεσμίας δήλωσης κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών και αδειοδοτημένων 

παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 
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1. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 (Α΄ 

167) για τη δήλωση κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών, παρατείνεται έως την 31.3.2021.  

2. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 για τη 

δήλωση των αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 

ευρυεκπομπής, παρατείνεται έως την 31.3.2021. 

 

... 

ΜΕΡΟΣ ΙΕ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 190 

Ρυθμίσεις για τα κατ’ εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο της υ.α. 11677 της 23/23.7.2020 «Έκτακτη 

οικονομική ενίσχυση των κατ΄ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων» (Β΄  

3073), ανωτ. αριθ. 561) 

 

Άρθρο 191 

Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα 

(Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167) 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 192 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του. 

 

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

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YsYh3oJ2J4-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZpMm0nE8pdcYXr9BjFkTeE40d_5lsuJe03Jf299psRK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YsYh3oJ2J4-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZpMm0nE8pdcYXr9BjFkTeE40d_5lsuJe03Jf299psRK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
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992. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 

Γ4α/Γ.Π.οικ.81532 της 17/23.12.2020 «Καθορισμός αμοιβής προσωρινής 

απασχόλησης ιατρών σε Μ.Ε.Θ.» (Β’ 5683) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214),  

β. του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει,  

γ. του άρθρου 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 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 

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

(Α΄ 133),  

δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως αυτός ισχύει,  

ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).  

2. Την υπ’ αρ. 50713/11-8-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 

Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 

(Β΄ 3360).  

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού σχετικά με «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄ 4805).  

4. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.59426/16-8-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 

Υπουργού Υγείας «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 578).  

5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.79609/10-12-2020 εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Υγείας.  

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού καθόσον αφορά στην προσωρινή στελέχωση των θέσεων που έχουν 

συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020. Η ετήσια δαπάνη, που αφορά 60 επιλαχόντες 

και εξαρτάται από το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας επιλογής τους στις οργανικές θέσεις του άρθρου 54 του ν. 4690/2020, δεν θα 

υπερβαίνει το ποσό των 1.584.000,00€ (μηνιαία δαπάνη 132.000,00€) και θα 

αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και 

ειδικότερα θα βαρύνει τους ΑΛΕ της κατηγορίας 212 «Μεικτές αποδοχές τακτικών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JH9NgZNZqxe4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtShJZj7itSJ-7jvHQpCsRPeKcr6gjtbbHXcH_nWyxW95


 

265 

 

υπαλλήλων» και της κατηγορίας 219 «Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων 

αποδοχών» του Φ.ΕΦ:1015-901- 0000000, αποφασίζουμε:  

 

Καθορίζουμε την αμοιβή των ειδικευμένων ιατρών, οι οποίοι ανέλαβαν προσωρινά 

υπηρεσία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για την κάλυψη αναγκών οργανικών θέσεων 

που προκηρύχθηκαν κατόπιν της υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠ οικ. 54849/21-9-2020 απόφασης 

του Υφυπουργού Υγείας και τις οποίες δήλωσαν ως πρώτη επιλογή στην εν λόγω 

προκήρυξη, ως εξής:  

Η αμοιβή θα είναι αντίστοιχη με τις αποδοχές της οργανικής θέσης την οποία έχουν 

δηλώσει ως πρώτη επιλογή. 

 

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

 

993. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/68537 της 17/23.12.2020 

«Κατανομή οργανικών θέσεων του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝIΝΩΝ» (Β’ 5683) 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1. Της παρ. 1 του άρθρου 54 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” 

(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 

αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

2. Της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143).  

3. Του άρθρου 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 

Υγείας» (Α΄ 123), όπως ισχύει.  

4. Της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37), όπως ισχύει.  

5. Του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών 

ιατρών του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43), όπως ισχύει.  

6. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α΄ 32).  

7. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-08-2018 υπουργική απόφαση«Σύσταση, 

μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για 

την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β΄ 4138).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως ισχύει.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JH9NgZNZqxe4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtShJZj7itSJ-7jvHQpCsRPeKcr6gjtbbHXcH_nWyxW95
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9. Την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 

(Β΄ 3360).  

10. Την υπό στοιχεία Υ4α/39190/10-04-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός 

του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (Β΄ 1243), όπως ισχύει.  

11. Την υπ’ αρ. 52405/22-10-2020 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιόνιων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.  

12. Την απόφαση της 134ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ κατά την 10η Νοεμβρίου 2020 

(θέμα 28ο).  

13. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.77777/02-12-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.  

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς, 

κατανέμονται έξι (6) οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, εκ των πεντακοσίων (500) θέσεων 

οι οποίες έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020 (σχετ. υπό στοιχεία 

Β1α/οικ.29609/12-05-2020 εισήγηση), αποφασίζουμε:  

 

Την κατανομή έξι (6) οργανικών θέσεων του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. 

ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, που συστάθηκαν με την διάταξη του άρθρου 54 

του ν. 4690/2020 όπως ισχύει, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, για τη 

στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό των κλινών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ).  

Οι εν λόγω θέσεις, προστίθενται στις υφιστάμενες θέσεις και δεν συνυπολογίζονται στα 

ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32).  

Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στην ΜΕΘ, απαιτείται 

η κατοχή του τίτλου μιας (1) εκ των ειδικοτήτων: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 

του ν. 2071/1992, όπως ισχύει. 

 

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

 

994. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/70199 της 17/23.12.2020 

«Κατανομή οργανικών θέσεων του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στην 

οργανική μονάδα της έδρας “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” του Γενικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”» (B’ 5683) 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JH9NgZNZqxe4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtShJZj7itSJ-7jvHQpCsRPeKcr6gjtbbHXcH_nWyxW95
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1. Της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13-4-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Πε-ριεχομένου (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 

αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

2. Της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143).  

3. Του άρθρου 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 

Υγείας» (Α΄ 123), όπως ισχύει.  

4. Της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37), όπως ισχύει.  

5. Του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών 

ιατρών του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43), όπως ισχύει.  

6. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α΄ 32).  

7. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-08-2018 υπουργική απόφαση «Σύσταση, 

μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για 

την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β΄ 4138).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως ισχύει.  

9. Την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 

(Β΄ 3360).  

10. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123770/31-12-2012 κοινή υπουργική 

απόφαση«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»» 

(B΄ 3485), όπως ισχύει.  

11. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123893/31-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση 

«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» και του 

Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης» (Β΄ 3515).  

12. Την υπ’ αρ. 50862/19-10-2020 απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Μακεδονίας.  

13. Την απόφαση της 134ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. κατά την 10η Νοεμβρίου 2020 

(Θέμα 22ο).  

14. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.77775/02-12-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.  

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς, 

κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στην 

οργανική μονάδα της έδρας «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» του Γενικού Νοσοκομείου 
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Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», εκ των πεντακοσίων (500) θέσεων οι οποίες 

έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020 (σχετ. υπό στοιχεία Β1α/οικ. 29609/12-

05-2020 εισήγηση), αποφασίζουμε:  

 

Την κατανομή τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. 

ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, που συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 54 του 

ν. 4690/2020 όπως ισχύει, στην οργανική μονάδα της έδρας «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» του 

Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», για τη στελέχωση με 

εξειδικευμένο προσωπικό των κλινών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).  

Οι εν λόγω θέσεις, προστίθενται στις υφιστάμενες θέσεις και δεν συνυπολογίζονται στα 

ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32).  

Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στην ΜΕΘ, απαιτείται 

η κατοχή του τίτλου μιας (1) εκ των ειδικοτήτων: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 

του ν. 2071/1992, όπως ισχύει. 

 

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

 

995. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/123472/3359 της 22/23.12.2020 «Παράταση προθεσμίας για την απόφαση 

παραχώρησης της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/1986 (Α΄ 44), όπως ισχύει» (Β’ 

5690)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).» (Α΄ 160), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.  

2. Το π.δ. 70/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 

Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς» (Α’ 114).  

3. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 

Υπουργείων» (Α’ 221), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

5. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 

Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).  

6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (A΄ 133), όπως ισχύει.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8czeH8q7BFgbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTZaFYkx-ZqhlqoZMQIP7NjcJLxj-2hImBj8ySuEWOWh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8czeH8q7BFgbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTZaFYkx-ZqhlqoZMQIP7NjcJLxj-2hImBj8ySuEWOWh
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7. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67875/8353/24-7-2019 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία διορίζεται 

Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας ο Κωνσταντίνος - Ευάγγελος Αραβώσης του Γεωργίου ( Υ.Ο.Δ.Δ. 510).  

8. Το π.δ. 62/1920 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).  

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΤ/77267/7637/6-8-2020 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 3296).  

10. Τις διατάξεις του ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 182) όπως ισχύει.  

11. Τις διατάξεις του π.δ. 126/1986 (Α΄ 44), όπως ισχύει.  

12. Τις διατάξεις του άρθρου 136Α του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7).  

13. Τις διατάξεις του άρθρου πεντηκοστό έβδομο «Παράταση προθεσμιών για Δασικούς 

Συνεταιρισμούς Εργασίας» της από 13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και ειδικότερα την 

παρ. 5 αυτού, με την οποία ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας δύναται να χορηγείται νέα παράταση των ανωτέρω προθεσμιών, εφόσον κριθεί 

απολύτως αναγκαίο, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19.  

14. Την υπ’ αρ. 161125/14-12-2020 απόφαση «Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 

2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 (ΑΔΑ: 

Ω96ΠΟΡ1Γ - Ν17)».  

15. Την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης 

Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:  

 

Την παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/1986 έκδοσης της 

απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την παραχώρηση της 

εκμετάλλευσης ή και την ανάθεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του 

συγκεκριμένου δάσους ή μόνο για τις τελευταίες αυτές για το διαχειριστικό έτος 2021, 

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παραχώρησης, το αργότερο μέχρι 31 

Δεκεμβρίου 2020 (Α΄ 44). 

 

----------.---------- 
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996. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Γ.Π./Δ12/οικ.51901/1650 της 16/24.12.2020 «Παράταση της 

προθεσμίας για την αδειοδότηση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) 

κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και ΜΦΗ ΟΤΑ α΄ βαθμού ή νομικών τους 

προσώπων, που προβλέπεται στο άρθρο 14 της υπό στοιχεία Π1γ/οικ. 81551/25.6.2007 

υπουργικής απόφασης (Β’ 1136)» (Β’ 5711)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής 

προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α’ 213), όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 59 του ν. 4554/2018 (Α’ 130) και με το άρθρο 3 του ν. 

4756/2020 (Α’ 235),  

β) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύουν,  

γ) του εδαφίου ε’ της παρ. 5 άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),  

δ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύουν,  

ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 

και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),  

στ) της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 

(Α’ 123),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

2. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» 

(Β’ 3053).  

3. Την υπό στοιχεία Π1γ/οικ. 81551/25.6.2007 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπό στοιχεία Π4Β/ οικ. 

3176/6.6.1996 (Β’ 455) και Π4Β/οικ. 4690/30.8.1996 (Β’ 833) υπουργικών αποφάσεων 

"Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) από 

ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ΜΦΗ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα", 

αντίστοιχα» (Β’ 1136), όπως ισχύει.  

4. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-sylZ9CJk4wtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbmH_DZbTGc2lhSRy8C7FEGFJhUAa-KTfvUUy7n5BxPd
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Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» 

(Β’ 5486).  

5. Την ανάγκη χορήγησης νέας προθεσμίας για την αδειοδότηση των ΜΦΗ, σύμφωνα με 

το άρθρο 14 της υπό στοιχεία Π1γ/81551/25.6.2007 (Β’ 1136) υπουργικής απόφασης, με 

σκοπό την εξασφάλιση της περίθαλψης και της κοινωνικής προστασίας ηλικιωμένων 

αυτοεξυπηρετούμενων ή μη ατόμων, τα οποία λόγω κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και 

προβλημάτων υγείας χρήζουν προστασίας σε δομές κλειστής περίθαλψης, όπως οι 

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ). Η διακοπή λειτουργίας των εν λόγω δομών, 

λόγω έλλειψης της προβλεπόμενης εκ του νόμου άδειας λειτουργίας, θα θέσει, εν μέσω 

της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των ωφελουμένων των 

ΜΦΗ, ως των κατ’ εξοχήν ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, δημιουργώντας παράλληλα 

σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, λόγω έλλειψης επαρκών κρατικών δομών ή ιδρυμάτων για 

τη μεταφορά και περίθαλψή τους, ιδιαίτερα, των απόρων ηλικιωμένων και εκείνων που 

στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος.  

6. Το γεγονός ότι η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2345/ 1995, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 59 του ν. 4554/ 2018 και το άρθρο 3 του ν. 4756/2020, προβλέποντας την 

αδειοδότηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με 

την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 59 του ν. 4554/2018, οι ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά 

πρόσωπα αυτών, κατήργησε σιωπηρά το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 226 του ν. 

3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114) και το τελευταίο 

εδάφιο του άρθρου 239 του ίδιου νόμου, τα οποία προστέθηκαν με τις παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 41 του ν. 3801/2009 (Α’ 163), αντίστοιχα, κατά το μέρος που τα εδάφια αυτά 

αναφέρονται στην αδειοδότηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ α’ 

βαθμού που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ως ΜΦΗ και ως εκ τούτου η εκδοθείσα κατ’ 

εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 υπό στοιχεία Π1γ/ οικ. 

81551/25.6.2007 υπουργική απόφαση εφαρμόζεται, μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 59 

του ν. 4554/2018, και επί ΜΦΗ των ΟΤΑ α’ βαθμού ή των νομικών τους προσώπων.  

7. Την υπ’ αρ. οικ. 50395/2809/8.12.2020 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών 

επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

καθώς οι διατάξεις της ρυθμίζουν θέματα διοικητικής διαδικασίας, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

1. Παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 η προθεσμία για την αδειοδότηση των 

Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, που δεν 

κατέστη δυνατόν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αδειοδότησής τους κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 14 της υπό στοιχεία Π1γ/81551/25.6.2007 (Β’ 1136) υπουργικής απόφασης και 

συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.  

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Π1γ/οικ. 81551/ 25.6.2007 υπουργική απόφαση, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία, όπως και η προθεσμία της παρ. 1, εφαρμόζεται 
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και στις ΜΦΗ που έχουν συσταθεί και λειτουργούν από ΟΤΑ α’ βαθμού ή νομικά τους 

πρόσωπα.  

 

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

 

997. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ.15/Δ΄/49300/1927 της 

23/24.12.2020 «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών 

εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης 

λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), 

όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214)» (Β’ 5715) 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου  123Α 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 αυτό προστέθηκε 

με το άρθρο 69 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), και ισχύει.  

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

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

(Α΄ 143), και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ΄ του άρθρου 20.  

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020» (Α΄ 209).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Kώδικα Nομοθεσίας 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).  

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).  

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.  

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), 

όπως ισχύει.  

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

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 119).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-sylZ9CJk4wliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSkHmnxkG8mpCIPW63Y5bPSaRUyD0-OCXVK4-6WLhM-X
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10. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).  

11. Τις διατάξεις του άρθρου  7 του π.δ.  84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 

(Α΄ 123).  

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄ 4805).  

13. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).  

14. Το υπ’ αρ. οικ.49112/2701/30-11-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, βάσει της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).  

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει πρόσθετη 

δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς αφορά διευκρινίσεις διαδικαστικού 

χαρακτήρα, αποφασίζουμε:  

 

1. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών 

καταλυμάτων, είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, όπως ορίζονται στην 

παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), όπως ισχύει, τα οποία λειτουργούν 

καθ’ όλο το  έτος [δώδεκα (12) μήνες ετησίως], και συγκεκριμένα για όσες από τις 

ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες απαγορεύθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας 

αρχής τον Μάρτιο του 2020 και εδύναντο να επαναλειτουργήσουν την 01-06-2020, 

οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη καταβάλλονται στο σύνολό τους από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-12-2020, εφόσον 

οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2020 

έως και τον Αύγουστο 2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά τουλάχιστον 

εβδομήντα τοις εκατό (70%) από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019.  

Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών με κύριο και δευτερεύοντα ΚΑΔ, για την 

υπαγωγή στην παρούσα, η ανωτέρω προβλεπόμενη μείωση των ακαθάριστων εσόδων 

ελέγχεται για τον ΚΑΔ που συνδέεται με τη λειτουργία τουριστικού καταλύματος.  

2. Η ως άνω επιδότηση των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών αφορά στο σύνολο 

των κλάδων ασφάλισης για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών 

διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης του προσωπικού που απασχολείται στις 

επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1.  

3. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 προσδιορίζονται μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Το σχετικό αρχείο διαβιβάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 

προκειμένου να καθοριστούν οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις 
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υπαγωγής στην παρούσα βάσει των τιθέμενων οικονομικών κριτηρίων της παρ. 1 και 

ακολούθως η Α.Α.Δ.Ε. αποστέλλει στον e-ΕΦΚΑ τα σχετικά στοιχεία,  

4. α. Για τον e-ΕΦΚΑ οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 καταχωρίζουν στα σχετικά 

πεδία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) της οικείας μισθολογικής περιόδου, 

σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-

12-2020, το ποσό της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε 

ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών. Οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των σχετικών 

πεδίων ΑΠΔ καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.  

β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 που παράλληλα εντάσσονται στο μηχανισμό 

ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταχωρίζουν στην ΑΠΔ της οικείας 

μισθολογικής περιόδου, με ειδικό τύπο αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των 

εργαζόμενων που εντάσσονται στον ανωτέρω μηχανισμό και για το χρονικό διάστημα 

ένταξης κάθε εργαζόμενου σε αυτόν, τις ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και 

εργοδότη) που αντιστοιχούν στις ονομαστικές αποδοχές σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα 

κάλυψης.  

Στα σχετικά πεδία της ΑΠΔ της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζονται:  

i. το ποσό της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 

εκατό τοις εκατό (100%) των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στον συνολικό 

χρόνο της μισθολογικής περιόδου (χρόνος απασχόλησης στην επιχείρηση και χρόνος 

ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»),  

ii. το ποσό της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, το οποίο 

ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των εισφορών ασφαλισμένου που 

αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι εντάσσονται στο μηχανισμό 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν απασχολούνται.  

Οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των ΑΠΔ καθορίζονται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.  

γ. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής 

περιόδου υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών των οποίων 

υπόχρεος καταβολής είναι η επιχείρηση-εργοδότης.  

Σε περίπτωση που η ΑΠΔ έχει ήδη υποβληθεί από τον εργοδότη μέχρι την ισχύ της 

παρούσας, τα σχετικά ποσά επιδότησης καταβάλλονται απευθείας στον e-ΕΦΚΑ από 

το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η επιχείρηση-εργοδότης 

καταβάλλει μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου. Τυχόν ποσά που έχουν 

καταβληθεί από την επιχείρηση-εργοδότη, ενταγμένη στις διατάξεις του άρθρου 123Α του 

ν. 4714/2020, και αφορούν σε εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που έχουν περιληφθεί 

στην ανωτέρω ΑΠΔ, οι οποίες βαρύνουν και καταβάλλονται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, παραμένουν ως πιστωτικό υπόλοιπο στον e-ΕΦΚΑ και συμψηφίζονται με 

ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων.  

δ. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει, μέσω της επεξεργασίας των ΑΠΔ, και αποστέλλει στο 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών 

ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.  
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ε. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ για τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με 

το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης που 

δηλώνονται, καθώς και η ορθότητα των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν δηλωθεί στις 

ΑΠΔ βάσει των στοιχείων απασχόλησης, με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός 

προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται, εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ 

ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.  

5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 της παρούσας απόφασης που κάνουν χρήση των 

μέτρων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 1-9-2020 

έως 31-12-2020 να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 31-8-2020 και 

σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη. Στην έννοια του ίδιου 

αριθμού προσωπικού δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την 

εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου 

των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την 1-9-2020, οι εργαζόμενοι που την 31-8-

2020 βρίσκονταν σε αναστολή και οι περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω 

θανάτου του εργαζομένου.  

6. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

998. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

83217 της 24/24.12.2020 «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 δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού 

συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

5717) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών 

Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και 

Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, 

ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 248),  

β. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  

γ. 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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-sylZ9CJk4z3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZJOh6adX35KUQCyQnYDDSKEhdvI6D-ME8FX8-pdEVEJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-sylZ9CJk4z3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZJOh6adX35KUQCyQnYDDSKEhdvI6D-ME8FX8-pdEVEJ


 

276 

 

ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό κράτος: 

Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 

της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,  

δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133),  

ε. 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),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) - «Διόρθωση σφαλμάτων» 

(Α’ 126),  

ζ. 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),  

η. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),  

θ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),  

ι. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’  4805).  

ια. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).  

2. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ. 81586/17.12.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας 

(Α.Δ.Α: 6ZNY465ΦΥΟ-27Ε) «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Τριμελή Επιτροπή 

Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοιού COVID-19 

(Εθνικής Εκστρατείας)».  

3. Την υπό στοιχεία Β1α 83063/23.12.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 5 

του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία προκύπτει, ότι από το 

περιεχόμενο της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι τα 18.500.000 € και 

αφορά στην ανάθεση εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών για τις 

δράσεις που θα αναληφθούν σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του COVID-19. H εν λόγω 

δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και θα καλυφθεί με 

έκτακτη οικονομική ενίσχυση, 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 Φ./Ε.Φ. 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές 

Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.  

4. Την κατεπείγουσα ανάγκη οργανωμένης και στοχευμένης ενημέρωσης του κοινού για 

θέματα που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας και ιδίως την ανάγκη 

διαμόρφωσης θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό 

έναντι του COVID-19.  
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5. 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 

ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών στο εμβολιασμό έναντι του COVID-

19, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Ανάθεση εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4761/2020 (Α’ 248) «Αναδιοργάνωση του Ταμείου 

Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό 

Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς 

στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος 

Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις» (Α’ 248), το Υπουργείο Υγείας οργανώνει Εθνική 

Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 (Εθνική Εκστρατεία) με 

αντικείμενο τη διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών 

στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

2. Η Τριμελής Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας αναθέτει στον ανάδοχο 

που θα αναδειχθεί από τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 

74 του ν. 4761/2020 τη διάθεση, με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο, οπτικοακουστικό ή 

ηλεκτρονικό, των μηνυμάτων και του υλικού της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά 

του κορωνοϊού COVID-19 προς τον σκοπό της πληροφόρησης των πολιτών ως προς όλα 

τα επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τον εμβολιασμό τους, τα οφέλη, τα μέτρα 

προστασίας, τη διαδικασία, καθώς και την ασφαλή και σύμφωνη με τον κρατικό 

προγραμματισμό συμμετοχή τους στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

3. Η εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας περιλαμβάνει:  

Ως προς την παροχή υπηρεσιών της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4761/2020.  

α) το σχεδιασμό, οργάνωση της επικοινωνιακής στρατηγικής, της τοποθέτησης, του 

χρόνου προβολής και του τρόπου προβολής στο σύνολο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

και ειδικότερα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, από τον έντυπο τύπο, από τα ηλεκτρονικά 

μέσα με χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών και internet, από τον περιφερειακό τύπο, από 

ραδιοφωνικά μέσα κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση 

των σχετικών μηνυμάτων από αυτά,  

β) τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της επικοινωνιακής στρατηγικής και της τοποθέτησης 

στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με την ενδεδειγμένη παραμετροποίηση που αφορά όλες 

τις ομάδες αποδεκτών και συγκεκριμένα τις πληθυσμιακές ομάδες που ορίζονται στο 

πλαίσιο της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4761/2020, με κριτήρια την τηλεθέαση των 

τηλεοπτικών σταθμών, βάσει της διαθέσιμης μέτρησης από ανεξάρτητο φορέα, όπου αυτός 

υφίσταται, ή με κριτήρια δημοφιλίας, καθώς και με αναφορά στον βαθμό ανταπόκρισης 

και απήχησης σε κάθε ηλικιακή ομάδα, συμπράττοντα φορέα, κατά τον 

αποτελεσματικότερο οικονομικά τρόπο.  

Για τα ως άνω θα υποβληθούν από τον ανάδοχο αντίστοιχα παραδοτέα.  
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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 και κάθε μέσου 

προβολής που μεταδίδουν τα σχετικά μηνύματα, καθώς και κάθε άλλη τυχόν αναγκαία 

υπηρεσία για την υλοποίηση αυτής, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης με τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κάθε μέσου προβολής 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 

Διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών 

1. H ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας επικοινωνίας και ενημέρωσης σε ανάδοχο θα 

πραγματοποιηθεί από την Τριμελή Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας 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 Τριμελής Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας του Υπουργείου Υγείας 

ως αναθέτουσα αρχή, θα απευθύνει πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση σε πέντε (5) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς εγνωσμένου 

κύρους σε σχέση με το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης, φυσικά πρόσωπα, νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης και επικοινωνίας για 

την υποβολή προσφοράς. Οι προσκαλούμενοι φορείς δύνανται να συμμετέχουν είτε 

μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης.  

3. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής προσφοράς.  

4. Η αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν θα γίνει από την Τριμελή Επιτροπή 

Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας, που έχει συσταθεί μεταξύ άλλων για το σκοπό αυτό.  

5. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 30η Ιουνίου 2021, με έναρξη ισχύος από 

την ημερομηνία υπογραφής της.  

 

«Άρθρο 3 

1. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 

4761/2020, ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα εννά 

χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 15.919.354,80) 

πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ποσού τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι 

χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (€ 3.820.645,15), ήτοι 

συνολικά δεκαεννέα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (€ 19.740.000) και 
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θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 1015-202 ΑΛΕ 2420906001 του προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Υγείας έτους 2021.  

2. Η αμοιβή του αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης.».  

Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών 

Οικονομικών – Υγείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28176 της 6/11.5.2021 «Τροποποίηση της 

υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 83217/24.12.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Oικονομικών και Υπουργού Υγείας “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 δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού 

συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 

5717)» (B’ 1879). Με το δε προτελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα 

λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.83217/ 24.12.2020 κοινή απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «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 δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής 

πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5717)».  

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία εκτέλεσης σύμβασης - πληρωμής συμβατικού τιμήματος 

1. Την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο έχει η 

Τριμελής Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας η οποία επιλέγει τον ανάδοχο 

κατά την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία σύμφωνα με το περιεχόμενο και τους όρους 

της σχετικής πρόσκλησης και έχει την υποχρέωση της παρακολούθησης της ορθής 

εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο.  

2. Η παραλαβή των υπηρεσιών και των παραδοτέων θα πραγματοποιείται με τη σύνταξη 

και έγκριση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την ειδική επιτροπή 

παραλαβής, που θα συσταθεί με νεότερη απόφαση σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 

του ν. 4761/2020, τα μέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στον ανάδοχο το 

αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

3. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί από τη ΓΔΟΥ του 

Υπουργείου Υγείας μετά την ολοκλήρωση και οριστική ή τμηματική 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. Ενόψει του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της διάρκειας της 

σύμβασης, η καταβολή του συμβατικού τιμήματος μπορεί να διενεργείται και με την 

ολοκλήρωση τμηματικών παραλαβών των παρεχόμενων υπηρεσιών και των 

αναλογούντων παραδοτέων του έργου, ανά δίμηνο από την ημερομηνία υπογραφής της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HrWp6VkYB5xp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY1nlMBqiApXHgxfGZNitZLgSYNNE4HaiJQmv0_LgZMm
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παρούσας σύμβασης, με αναλυτική αναφορά προϋπολογισμού εξόδων, φόρων, αμοιβής 

αναδόχου και αμοιβών. Για την διενέργεια τμηματικών εξοφλήσεων ανά δίμηνο, ο 

ανάδοχος πρέπει να προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του εδαφίου 1 της 

παρούσας παραγράφου. Για την τμηματική παραλαβή ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει 

προσκομίσει εγκεκριμένο από την αναθέτουσα αρχή πλάνο εκστρατείας με χρονική 

διάρκεια διμήνου, να υποβάλει, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, αποδεικτικά 

υλοποίησης του πλάνου εκστρατείας για το προηγούμενο δίμηνο. Μετά την υποβολή των 

ανωτέρω στην ειδική επιτροπή παραλαβής, η ειδική επιτροπή συντάσσει σχετικό 

πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής στο πλαίσιο του οποίου πιστοποιεί την καλή εκτέλεση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους του αναδόχου και των συνεργαζόμενων ΜΜΕ και 

παντός μέσου για το αντίστοιχο δίμηνο.  

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 5 

Διαδικασία πληρωμής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

1. Η πληρωμή προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιοτηλεοπτικά, παροχής 

υπηρεσιών internet), και κάθε Μέσο προβολής πάσης φύσεως της Εθνικής Εκστρατείας 

Εμβολιασμού διενεργείται κατά την διαδικασία της προκαταβολής του άρθρου 114 του ν. 

4270/2014 (Α’  143) από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

σε συνεργασία με την Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας. Προς το σκοπό αυτό ο ανάδοχος 

γνωστοποιεί στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας και τo Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών 

του Υπουργείου Υγείας αναλυτικό κατάλογο φορέων που θα προβάλλουν τα μηνύματα 
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της εκστρατείας, με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας τους (Διεύθυνση, 

νόμιμο εκπρόσωπο, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας). Περαιτέρω ο ανάδοχος κοινοποιεί 

στο Υπουργείο Υγείας το πλάνο διαφημιστικής προβολής, τη λίστα των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης (MME), που το υλοποιούν ανά δίμηνο, τα στοιχεία προβολής των μηνυμάτων 

της εκστρατείας για το δίμηνο αυτό, ήτοι τα αποδεικτικά υλοποίησης της διαφημιστικής 

προβολής (καταχωρήσεις στον τύπο, αποδεικτικά ραδιοτηλεοπτικής προβολής ή προβολής 

μέσω internet κ.λπ.) καθώς και λίστα με το ποσό προς πληρωμή προς κάθε Μέσο Μαζικής 

Ενημέρωσης (ΜΜΕ) για τη διενεργηθείσα διαφημιστική προβολή. Η Γ.Δ.Ο.Υ. του 

Υπουργείου Υγείας διενεργεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η πληρωμή με την διαδικασία της προκαταβολής του άρθρου 114 του ν. 

4270/2014 (Α’ 143).  

2. Το Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας ορίζεται αρμόδιο για την 

συγκέντρωση των δικαιολογητικών των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) σε 

εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και της παρούσας απόφασης 

για την υλοποίηση της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού, τον έλεγχο και την εκκαθάριση 

αυτών.  

3. Η παραλαβή δύναται να διενεργείται ανά φάση, τμηματικά και αποδεικνύεται με 

πρωτόκολλο τμηματικής παράδοσης-παραλαβής, που συντάσσεται με ευθύνη της ειδικής 

επιτροπής παραλαβής της παρ. 6. του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α’ 248). Στο πλαίσιο 

του πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής πρέπει να βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και το 

αναλογούν ποσό ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης και κάθε επιμέρους μέσο Προβολής 

βάσει της σχετικής πρότασης του αναδόχου.». 

Το άρθρο 5, 

-που είχε αντικατασταθεί και συμπληρωθεί από την απ. Υπουργών Οικονομικών – 

Υγείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9751 της 12/16.2.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.83217/ 24.12.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών και Υπουργού Υγείας “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 δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής 

των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 5717)» (Β’ 608), 

-αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών 

Οικονομικών – Υγείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28176 της 6/11.5.2021 «Τροποποίηση της 

υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 83217/24.12.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Oικονομικών και Υπουργού Υγείας “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 δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού 

συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 

5717)» (B’ 1879). Με το δε προτελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα 

λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.83217/ 24.12.2020 κοινή απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός όρων και 

προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των 

πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL80tQFx1rHxPR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYGmtvVJIQ5xRx12RFk8kjmcfQcRTM186ZYBWf_fjU6S
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HrWp6VkYB5xp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY1nlMBqiApXHgxfGZNitZLgSYNNE4HaiJQmv0_LgZMm


 

282 

 

τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης 

και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-

19» (Β’ 5717)».  

 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

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

 

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

 

999. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 42656 

της 24/24.12.2020 «Τροποποίηση της απόφασης “Υλοποίηση του Προγράμματος 

ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία/Χρηματοδότηση” 

(Β΄ 3077)» (Β’ 5722)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 24 Α 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), όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4587/2018 (Α’ 218) και όπως ισχύει.  

2. Το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).  

3. To π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255).  

4. Του ν. 412/1947 «Περί κυρώσεως Συμβάσεως περί προνομίων και ασυλιών των 

Ηνωμένων Εθνών» (Α’ 218).  

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για 

την Προστασία Δεδομένων) και τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8HD1UmmOvtK7nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbL63v6ieVrPqkfvzQ0c_LMSKMLkp9YwpWnpHvCABgec
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 137).  

6. Την υπ’ αρ. 2015/6-9-2019 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 

«Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για 

την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020» (Β’ 3522).  

7. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση «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).  

8. Την υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/21884 Εγκύκλιο επί ζητημάτων που αφορούν την πρώτη 

εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια (ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΦΘΕ-ΥΗΝ).  

9. Την υπ’ αρ. 14235/06-02-2020 Εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και 

Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 - 2023 

(ΑΔΑ: ΨΟ7Ε46ΜΤΛΠ - 0ΒΛ).  

10. Την υπ’  αρ. HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0099 σύμβασης χρηματοδότησης 

μεταξύ της Επιτροπής και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για την υλοποίηση του ESTIA ΙΙ.  

11. Την υπ’ αρ. 13221/30-03-2020 απόφαση «Καθορισμός πλαισίου προδιαγραφών του 

προγράμματος “ESTIAII” για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία» (Β’ 1223).  

12. Την υπ’ αρ. 13348/02-04-2020 απόφαση «Όροι παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής 

υπό το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ ΙΙ» (Β’ 1199).  

13. Την ανάγκη καθορισμού των όρων υλοποίησης της υπό στοιχεία 

HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0099 σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και 

της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά 

στην υλοποίηση του προγράμματος ESTIA ΙΙ από το Υπουργείο Μετανάστευσης και 

Ασύλου, τόσο για τις υφιστάμενες θέσεις, όσο και για τις νέες θέσεις στέγασης.  

14. Την υπ’ αρ. 21210/14-07-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Υλοποίηση του 

Προγράμματος ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία/ 

Χρηματοδότηση» (Β’ 3077).  

15. Την υπ’ αρ. 15762/23-12-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών σύμφωνα με την οποία, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 

προϋπολογισμού και δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 21210/14-07-2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικώς ως προς το διάστημα από 1-11-2020, στο 

πλαίσιο της ισχύος έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, η 
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επιλεξιμότητα των θέσεων στέγασης που καταλαμβάνονται από μη συμμορφούμενους με 

ημερομηνία αποχώρησης μεταγενέστερη της 1ης Οκτωβρίου 2020, επεκτείνεται ως την 

31-12-2020».  

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

 

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

 

1000. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 5230 της 24/24.12.2020 

«Ρύθμιση τεχνικών και οργανωτικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Συστήματος 

και της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού 

COVID-19, της διαδικασίας επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης συνεδρίας, των 

απαιτούμενων διασυνδέσεων του Συστήματος και της Πλατφόρμας με άλλα 

πληροφοριακά συστήματα, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, καθώς και κάθε 

αναγκαίας τεχνικής ή άλλης λεπτομέρειας» (Β’ 5723) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, 

την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256), και ιδίως της παρ. 4 

του άρθρου 57,  

β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για 

την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),  

γ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 

νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),  

δ) 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),  

ε) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), και 

ιδίως των άρθρων 47 και 56,  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8HD1UmmOvtK64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQDUNVFuYHj40XIWQLKJRAy6LgQupADviS-DdU3qFVG8


 

285 

 

στ) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της "Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε." (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές 

διατάξεις» (Α’ 245),  

ζ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις» (Α’ 131),  

η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 

4622/2019 (Α’ 133).  

θ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).  

ι) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

3. Την υπ’ αρ. 118944/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία 

Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).  

4. Την υπ’  αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή 

Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 

Φορέων» (Β’ 762).  

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού 

COVID-19 

1. Το Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, 

που σχεδιάζεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει ως 

σκοπό τον προκαθορισμό της ημερομηνίας εμβολιασμού των προσώπων που έχουν 

εγγραφεί στο Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού COVID-

19.  

2. Το Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 

διασυνδέεται με το Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού 

COVID-19 από το οποίο αντλεί, με ηλεκτρονικό τρόπο, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά 

μέτρα κρυπτογράφησης, τα ακόλουθα στοιχεία των προς εμβολιασμό προσώπων: α) 

όνομα, β) επώνυμο, γ) πατρώνυμο, δ) μητρώνυμο, ε) ημερομηνία γέννησης, στ) ΑΜΚΑ, 

ζ) ομάδα προς εμβολιασμό και η) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση 

κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και 
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αριθμό κινητού τηλεφώνου), ανάλογα με τα κριτήρια και την κατηγοριοποίηση της 

Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Στη συνέχεια, το Σύστημα επεξεργάζεται τα ανωτέρω 

στοιχεία και προβαίνει, αυτόματα, στον προκαθορισμό των συνεδριών εμβολιασμού.  

3. Μετά τη διενέργεια της συνεδρίας του εμβολιασμού, τα στοιχεία των προσώπων που 

εμβολιάστηκαν, η ημερομηνία εμβολιασμού, το είδος του εμβολίου και τα στοιχεία 

συσκευασίας του, ο επιβλέπων ιατρός του εμβολιαστικού κέντρου ή ο συμβεβλημένος 

ιατρός των δομών και το εμβολιαστικό κέντρο ή τη δομή αποστέλλονται, με ηλεκτρονικό 

τρόπο, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα κρυπτογράφησης, στο Εθνικό Μητρώο 

Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19.  

4. Η Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων 

και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων 

στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη 

διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε 

παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό 

και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) 

(Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 

(Α’ 137).  

 

Άρθρο 2 

Λειτουργία της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού 

COVID-19 και διαδικασία επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης συνεδρίας 

1. Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 

λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έχει 

ως σκοπό την οριστικοποίηση του προγραμματισμού των εμβολιασμών.  

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να ελέγξει αν ανήκει σε κάποια από τις ομάδες προς 

εμβολιασμό, σύμφωνα με τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, είτε 

εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμό του στην ιστοσελίδα http://emvolio.gov.gr 

και την αντίστοιχη web/mobile εφαρμογή, είτε αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στον 

5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034).  

3. Τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, 

μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού εμβολιασμού:  

α) μέσω της ιστοσελίδας http://emvolio.gov.gr κατόπιν αυθεντικοποίησής τους με τη 

χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184), όπου θα 

μπορούν: i) να επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητά τους ως προς την προγραμματισμένη 

ημερομηνία της συνεδρίας εμβολιασμού που εμφανίζεται στην οθόνη, ή ii) να δηλώνουν, 

σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας εκ μέρους τους, διαφορετική ημερομηνία, 

επιλέγοντας μια εκ των προτεινόμενων από το σύστημα διαθέσιμων ημερομηνιών.  

β) επιβεβαιώνοντας το προτεινόμενο ραντεβού μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον 5-

ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034).  

http://emvolio.gov.gr/
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Το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό-αριθμό ραντεβού, καθώς και 

μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης (QR Code), ανάλογα με τον τρόπο που 

προγραμμάτισε το ραντεβού.  

4. Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού προγραμματίζει ταυτόχρονα και 

τον επαναληπτικό εμβολιασμό του φυσικού προσώπου.  

5. Τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία του ραντεβού, το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει 

μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο (e-mail) και γραπτό μήνυμα στο κινητό του 

τηλέφωνο (SMS) υπενθύμισης για την ημέρα και ώρα ραντεβού μαζί με ειδικό σύνδεσμο 

(link) για την ιστοσελίδα με κατάλληλες οδηγίες προετοιμασίας για τη συνεδρία 

εμβολιασμού.  

6. Κατά την προσέλευσή του στο εμβολιαστικό κέντρο, το φυσικό πρόσωπο δίνει τον 

κωδικό-αριθμό ραντεβού ή τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης (QR Code) 

και το απαραίτητο ταυτοποιητικό έγγραφο στο προσωπικό του εμβολιαστικού κέντρου. Το 

προσωπικό, αξιοποιώντας το Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού, σαρώνει τον 

μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης (QR Code) ή αναζητά με βάση τον κωδικό-

αριθμό το ραντεβού και το επιβεβαιώνει.  

 

Άρθρο 3 

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 

Η παραγωγική λειτουργία του Συστήματος και της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών 

Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 εκκινεί από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας.  

 

Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

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

 

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

 

1001. ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 50 της 22/28-12-2020 

«Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού 

και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον Κορωνοϊό COVID- 19» (Α’ 260) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 

Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 

οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nLs5HumnN9F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubInuRbX3UjkEAeiAAAPdu4hfeDdUIOQXyzLaF1Hk1TQ
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β) του άρθρου 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),  

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119),  

δ) του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, 

μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156),  

ε) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού 

του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126),  

ζ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5), και  

η) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

2. Την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας ενός εποπτικού και 

συντονιστικού διυπουργικού οργάνου για τη διαμόρφωση, υλοποίηση, εποπτεία και 

αξιολόγηση του Εθνικού Προγράμματος για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της 

χώρας από τον Κορωνοϊό COVID-19.  

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.  

4. Την από 22.12.2020 εισήγηση του Υπουργού Υγείας.  

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:  

 

Άρθρο 1 

Σύσταση 

Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον 

κορωνοϊό COVID-19 (εφεξής «η Επιτροπή»), η οποία είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση, 

υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Εθνικού Προγράμματος για την 

εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της χώρας από τον κορωνοϊό COVID-19 (εφεξής 

«Πρόγραμμα»), με στόχο τον έγκαιρο και ασφαλή εμβολιασμό όλων των ομάδων του 

πληθυσμού.  

 

Άρθρο 2 

Συγκρότηση 

1. Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:  

α) τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως 

Πρόεδρο,  
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β) τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη,  

γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,  

δ) τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και  

ε) τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Γ.Ε.Θ.Α.) ή έναν 

εκπρόσωπο του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. που ορίζεται από τον Αρχηγό του, ως μέλη.  

2. Στην Επιτροπή μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν από τον Πρόεδρο:  

α) ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)  

β) ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,  

γ) μέλη της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 

στην Ελλάδα,  

3. Στην Επιτροπή μετέχουν επίσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, μέλη της 

Κυβέρνησης, Υφυπουργοί, μετακλητοί σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί 

παράγοντες, ανάλογα με το αντικείμενο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

 

Άρθρο 3 

Αποστολή και αρμοδιότητες 

1. Αποστολή της Επιτροπής είναι η διαμόρφωση και υλοποίηση του Εθνικού 

Προγράμματος για τον εμβολιασμό του πληθυσμού της χώρας, καθώς και η αξιολόγησή 

του, συμπεριλαμβανομένης και της καθημερινής διαχείρισης των ζητημάτων που 

συνέχονται με την αποστολή αυτή, όπως θεμάτων διαλειτουργικότητας μητρώων, 

σύστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικών εφαρμογών, ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού, καθώς και οργάνωσης και λειτουργίας κέντρων εμβολιασμού, με σαφείς 

στόχους, άξονες και επιμέρους δράσεις εφαρμογής, λαμβανομένου υπόψη του διεθνούς 

και ευρωπαϊκού πλαισίου, καθώς και της ελληνικής πραγματικότητας.  

2. Στο πλαίσιο της κατά την παρ. 1 αποστολής της, η Επιτροπή είναι αρμόδια για:  

α) τη διαμόρφωση του Προγράμματος για τον εμβολιασμό και των επιμέρους αναγκαίων 

δράσεών του,  

β) τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την 

υλοποίηση του Προγράμματος και τον καθορισμό των φορέων υλοποίησής του,  

γ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς και την αξιολόγηση 

και αναθεώρησή του,  

δ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των φορέων 

υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος,  

ε) τη μελέτη και ανάλυση όλων των αναφυόμενων θεσμικών ή άλλων ζητημάτων σχετικά 

με το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης και της αναθεώρησης ή τροποποίησής του, με 

βάση τις εκάστοτε συνθήκες,  
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στ) την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό 

Συμβούλιο.  

 

Άρθρο 4 

Συνεδριάσεις 

Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 

περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

Άρθρο 5 

Γραμματειακή υποστήριξη 

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται στη Γενική 

Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.  

 

Άρθρο 6 

Ομάδες εργασίας 

1. Για την υποβοήθηση του έργου της, η Επιτροπή συστήνει ομάδες εργασίας, που 

αποτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες 

εμπειρογνώμονες, και ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.  

2. Στις ομάδες εργασίας μπορεί να ανατίθεται, με απόφαση του Προέδρου της 

Κυβερνητικής Επιτροπής, όποιο έργο κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου 

της Επιτροπής, όπως για ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, πληροφοριακών συστημάτων 

εν γένει, ανθρώπινων πόρων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, εκπαίδευσης και τεχνικών 

υπηρεσιών, επικοινωνίας, νομικής υποστήριξης, καθώς και ασφάλειας των υλικών, 

αποθηκών, και μεταφορών. Οι ομάδες εργασίες αναφέρονται για την εξέλιξη και τα 

αποτελέσματα του έργου τους στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

ο οποίος συντονίζει και τη λειτουργία τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την απόφαση 

σύστασης της παρ. 1.  

 

Άρθρο 7 

Αποζημίωση 

Στα μέλη της Επιτροπής και των ομάδων εργασίας, που συστήνονται σύμφωνα με το 

άρθρο 6, δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.  

 

Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου 

Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να:  
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α) συνεργάζονται με την Επιτροπή και τις ομάδες εργασίας που συστήνονται σύμφωνα 

με το άρθρο 6 για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση του Προγράμματος,  

β) ενημερώνουν την Επιτροπή και τις ομάδες εργασίες που συστήνονται σύμφωνα με το 

άρθρο 6 για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος,  

γ) παρέχουν έγκαιρα και κατά προτεραιότητα στην Επιτροπή και τις ομάδες εργασίας 

που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, καθώς 

και κάθε διευκόλυνση και συνδρομή για το έργο τους. 

 

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

 

1002. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 174545/Ε3 της 22/28.12.2020 «Έναρξη δράσης 

“Ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση”» (B’ 

5727) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως 

ισχύουν.  

2. Τις διατάξεις του π.δ. 250/1992 «Ρύθμιση θεμάτων Υποχρεωτικής Επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών και θεμάτων λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων» 

(Α’ 138), όπως ισχύει.  

3. Την υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/Β/12-9-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Παροχή 

σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» (Α’ 3882).  

4. 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).  

5. Την υπ’ αρ. 3387/14-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΜΚ46ΜΤΛΠΟΓΓ) απόφαση πρόσκλησης 

της ΕΥΔΜΕ με τίτλο: «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)», όπως τροποιήθηκε με την υπ’ αρ. 

3707/04-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΝ7Α46ΜΤΛΡ-ΦΑ8) και ισχύει.  

6. Την υπ’ αρ. 4846/4-11-2020 (ΑΔΑ: 68Ν746ΜΤΛΠΣΘΡ) απόφαση ένταξης της 

πράξης «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5070524 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 

2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 

(Α’ 31).  

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού για το σχολικό έτος 2020-2021 σύμφωνα από την υπό 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8HD1UmmOvtK73U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdbbA8WGnPofgbsu6NBU9IzXCjBxJg9c8qO1befzJGqi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8HD1UmmOvtK73U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdbbA8WGnPofgbsu6NBU9IzXCjBxJg9c8qO1befzJGqi
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στοιχεία Φ.1/Γ/651/173916/B1/22-12-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η 

όποια δαπάνη καλύπτεται ήδη από τον προϋπολογισμό του συγχρηματοδοτούμενου 

σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε βάρος του έργου με 

κωδικό ΟΠΣ 5070524 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020», που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 

4846/4-11-2020 (ΑΔΑ: 68Ν746ΜΤΛΡ-ΣΘΡ) απόφαση ένταξης της πράξης, όπως 

τροποποιείται και ισχύει π/υ 1.534.337,95 € και δικαιούχους Α.Ε.Ι και ΙΤΥΕ Διόφαντος, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σύμπραξη Φορέων 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε σύμπραξη με οκτώ (8) φορείς 

(Πανεπιστήμιο Πειραιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο 

της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΙΤΥΕ-

Διόφαντος), προχωρά στην υλοποίηση της δράσης, η οποία αφορά στην ταχύρρυθμη 

επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) 

Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  

Σκοπός της δράσης είναι η περαιτέρω καλλιέργεια των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, προκειμένου να εφαρμοστεί 

με ποιοτικούς όρους η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην α/βάθμια και 

β/βάθμια εκπαίδευση, με την υποστήριξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, είτε η 

εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.  

 

Άρθρο 2 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών 

Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

δημιουργείται Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Επιμορφωτών. Όσοι επιθυμούν να 

αναλάβουν ρόλο επιμορφωτή πρέπει να πληρούν τουλάχιστον μία (1) προϋπόθεση εκ των 

κάτωθι αναφερομένων. Συγκεκριμένα, πρέπει να είναι:  

α) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτές, μόνιμοι 

ή ωρομίσθιοι, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημόσιες ή ιδιωτικές 

εκπαιδευτικές δομές της Επικράτειας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΕΕΚ, 

ΣΕΚ, ΚΠΕ, ΚΕΣΥ) Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και Συντονιστές 

Εκπαιδευτικού Έργου,  

β) Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./Ε.E.Π. και επιστημονικοί συνεργάτες με διδακτική 

εμπειρία στο Πανεπιστήμιο, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας που θα επιλέξουν 

ως επιμορφωτές.  

Το Μητρώο θα διαχωρίζεται σε Υπομητρώα ανά ειδικότητα. Κάθε υποψήφιος/α προς 

ένταξη, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα, καλείται να 
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επιλέξει ένα (1) Υπομητρώο συναφές με τον εκπαιδευτικό κλάδο-ειδικότητά του/της ή το 

επιστημονικό του/ της αντικείμενο, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:  

 

ΚΩΔ. Νηπιαγωγοί 

1 ΠΕ 60 Νηπιαγωγοί 

ΚΩΔ. Δάσκαλοι 

2 ΠΕ 70 Δάσκαλοι 

3 ΠΕ 73 Δάσκαλοι Μειονοτικού Προγράμματος 

ΚΩΔ. Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής 

4 ΠΕ 61 Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής  

5 ΠΕ 60.ΕΑΕ Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής 

6 ΠΕ 71 Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής 

7 ΠΕ 70. ΕΑΕ Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής 

8 ΠΕ 73 Δάσκαλοι Μειονοτικού Προγράμματος 

9 ΠΕ 01. ΕΑΕ Θεολόγοι Ειδικής Αγωγής 

10 ΠΕ 02. ΕΑΕ Φιλόλογοι Ειδικής Αγωγής 

11 ΠΕ 03. ΕΑΕ Μαθηματικοί Ειδικής Αγωγής 

12 ΠΕ 04.01. ΕΑΕ Φυσικοί Ειδικής Αγωγής 

13 ΠΕ 04.02. ΕΑΕ Χημικοί Ειδικής Αγωγής 

14 ΠΕ 04.04. ΕΑΕ Βιολόγοι Ειδικής Αγωγής 

15 ΠΕ 04.05. ΕΑΕ Γεωλόγοι Ειδικής Αγωγής 

16 ΠΕ 06. ΕΑΕ Αγγλικής Φιλολογίας Ειδικής Αγωγής 

17 ΠΕ 08. ΕΑΕ Καλλιτεχνικών Ειδικής Αγωγής 

18 ΠΕ 11. ΕΑΕ Ειδικής Φυσικής Αγωγής 

19 ΠΕ 78. ΕΑΕ Κοινωνικών Επιστημών Ειδικής Αγωγής 
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20 ΠΕ 79.01. ΕΑΕ Μουσικής Επιστήμης Ειδικής Αγωγής 

21 ΠΕ 80. ΕΑΕ Οικονομίας Ειδικής Αγωγής 

22 ΠΕ 81. ΕΑΕ Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Ειδικής Αγωγής 

23 ΠΕ 82. ΕΑΕ Μηχανολόγων Ειδικής Αγωγής 

24 ΠΕ 83. ΕΑΕ Ηλεκτρολόγων Ειδικής Αγωγής 

25 ΠΕ 84. ΕΑΕ Ηλεκτρονικών Ειδικής Αγωγής 

26 ΠΕ 85. ΕΑΕ Χημικών Μηχανικών Ειδικής Αγωγής 

27 ΠΕ 86. ΕΑΕ Πληροφορικής Ειδικής Αγωγής 

28 ΠΕ 87.03. ΕΑΕ Αισθητικής Ειδικής Αγωγής 

29 ΠΕ 87.05. ΕΑΕ Οδοντοτεχνικής Ειδικής Αγωγής 

30 ΠΕ 87.06. ΕΑΕ Κοινωνικής Εργασίας Ειδικής Αγωγής 

31 ΠΕ 87.08 ΕΑΕ Φυσιοθεραπείας Ειδικής Αγωγής 

32 ΠΕ 88.01. ΕΑΕ Γεωπόνοι Ειδικής Αγωγής 

33 ΠΕ 88.02. ΕΑΕ Φυτικής Παραγωγής Ειδικής Αγωγής 

34 ΠΕ 88.03. ΕΑΕ Ζωικής Παραγωγής Ειδικής Αγωγής 

35 ΠΕ 88.04. ΕΑΕ Διατροφής Ειδικής Αγωγής 

36 ΠΕ 88.05. ΕΑΕ Φυσικού Περιβάλλοντος Ειδικής Αγωγής 

37 ΠΕ 89.01. ΕΑΕ Καλλιτεχνικών Σπουδών Ειδικής Αγωγής 

38 ΠΕ 89.02. ΕΑΕ Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ειδικής Αγωγής 

39 ΠΕ 91.01 ΕΑΕ Θεατρικών Σπουδών Ειδικής Αγωγής 

40 ΠΕ 91.02 ΕΑΕ Δραματικής Τέχνης Ειδικής Αγωγής 

41 ΤΕ01.19. ΕΑΕ Κομμωτικής Ειδικής Αγωγής 

42 ΤΕ01.20. ΕΑΕ Αισθητικής Ειδικής Αγωγής 

43 ΤΕ02.04. ΕΑΕ Οικονομίας- Διοίκησης Ειδικής Αγωγής 



 

295 

 

44 ΤΕ02.06. ΕΑΕ Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ειδικής Αγωγής  

45 ΤΕ 16.00. ΕΑΕ Μουσικής Μη Ανωτάτων Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής 

ΚΩΔ. Εκπαιδευτικοί Μαθημάτων Αισθητικής Αγωγής 

46 ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών 

47 ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης 

48 ΠΕ 79.02 Τεχνολόγοι Μουσικής Τεχνολογίας, Ήχου και Μουσικών 

Οργάνων 

49 ΠΕ 91.01 Θεατρικών Σπουδών 

50 ΠΕ 91.02 Δραματικής Τέχνης 

ΚΩΔ. Άλλες ειδικότητες 

51 ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής 

52 ΠΕ 33 Μεθοδολογίας της Ιστορίας 

53 ΠΕ 41 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης 

54 ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών 

55 ΠΕ 80 Οικονομίας 

ΚΩΔ. Θεολόγοι 

56 ΠΕ 01 Θεολόγοι 

ΚΩΔ. Φιλόλογοι 

57 ΠΕ 02 Φιλόλογοι 

ΚΩΔ Μαθηματικά 

58 ΠΕ 03 Μαθηματικοί 

ΚΩΔ. Φυσικές Επιστήμες 

59 ΠΕ04.01 Φυσικοί 

60 ΠΕ04.02 Χημικοί 

61 ΠΕ04.03 Φυσιογνώστες 
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62 ΠΕ04.04 Βιολόγοι 

63 ΠΕ04.05 Γεωλόγοι 

ΚΩΔ. Ξένων Γλωσσών 

64 ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας 

 65 ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας  

66 ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας 

67 ΠΕ34 Ιταλικής Φιλολογίας 

68 ΠΕ40 Ισπανικής Φιλολογίας 

ΚΩΔ. Πληροφορικής 

69 ΠΕ 86 Πληροφορικής 

ΚΩΔ. Τεχνική Εκπαίδευση (ΠΕ-ΤΕ) 

70 ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων 

71 ΠΕ82 Μηχανολόγων 

72 ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων 

73 ΠΕ84 Ηλεκτρονικών 

74 ΠΕ 85 Χημικών Μηχανικών 

75 ΠΕ 87.01 Ιατρικής 

76 ΠΕ 87.02 Νοσηλευτικής 

77 ΠΕ 87.03 Αισθητικής 

78 ΠΕ 87.04 Ιατρικών Εργαστηρίων 

79 ΠΕ 87.05 Οδοντοτεχνικής 

80 ΠΕ 87.06 Κοινωνικής Εργασίας 

81 ΠΕ 87.07 Ραδιολογίας Ακτινολογίας 

82 ΠΕ 87.08 Φυσιοθεραπείας 
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83 ΠΕ 87.09 Βρεφονηπιοκόμων 

84 ΠΕ 87.10 Δημόσιας Υγιεινής 

85 ΠΕ 88.01 Γεωπόνοι 

86 ΠΕ 88.02 Φυτικής Παραγωγής 

87 ΠΕ 88.03 Ζωικής Παραγωγής 

88 ΠΕ 88.04 Διατροφής 

89 ΠΕ 88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος 

90 ΠΕ 89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών 

91 ΠΕ 89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων 

92 ΠΕ 90 Ναυτικών Μαθημάτων 

93 ΤΕ 01.04 Ψυκτικοί 

94 ΤΕ 01.06 Ηλεκτρολόγοι 

95 ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί Η/Υ  

96 ΤΕ01.13 Προγραμματιστές 

97 ΤΕ01.19 Κομμωτικής 

98 ΤΕ01.20 Αισθητικής 

99 ΤΕ01.25 Αργυροχρυσοχοΐας 

100 ΤΕ01.26 Οδοντοτεχνικής 

101 ΤΕ01.29 Βοηθών Ιατρ. και Βιολ. Εργαστηρίων 

102 ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων 

103 ΤΕ01.31 Χειριστές Ιατρικών Συσκευών (Βοηθ. Ακτιν.) 

104 ΤΕ02.01 Σχεδιαστές-Δομικοί 

105 ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι 

106 ΤΕ02.03 Χημικοί Εργαστηρίων 
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107 ΤΕ02.04 Οικονομίας- Διοίκησης 

108 ΤΕ02.05 Εφαρμοσμένων Τεχνών 

109 ΤΕ02.06 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων 

110 ΤΕ02.07 Γεωπονίας 

111 ΤΕ 16 Μουσικής Μη Ανωτάτων Ιδρυμάτων 

 

Η καθοδήγηση και ο συντονισμός των Επιμορφωτών, που θα επιλεγούν από το Μητρώο, 

θα γίνεται από Επιστημονική Ομάδα της Σύμπραξης, η οποία απαρτίζεται από 

εκπροσώπους όλων των συμπράττοντων φορέων.  

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο ως άνω Μητρώο θα γίνεται ανά περιόδους, προς 

κάλυψη τυχόν αναγκών που θα προκύπτουν.  

Η πρώτη περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Επιμορφωτών εκκινεί από την 

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021.  

Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Αριθμ. 5125/Ε3 της 15/15.1.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

174545/Ε3/ 22.12.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων “Έναρξη δράσης ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση” (Β’ 5727)» (Β’ 87), ορίστηκε ότι: «Ως καταληκτική 

προθεσμία του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 2, σχετικά με την πρώτη περίοδο 

υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Επιμορφωτών, ορίζεται η 29η Ιανουαρίου 2021, 

ημέρα Παρασκευή. Δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου αιτήσεις που έχουν ήδη 

κατατεθεί στο Μητρώο Επιμορφωτών μέχρι την έκδοση της παρούσας.» 

 

Άρθρο 3 

Δήλωση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

(αναπληρωτές, μόνιμοι ή ωρομίσθιοι) στο πρόγραμμα επιμόρφωσης ως επιμορφούμενοι 

«Στο παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης υποβάλλουν, μέχρι και την 31.01.2021, 

ηλεκτρονική αίτηση οι εξής:» 

α) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτές, μόνιμοι 

ή ωρομίσθιοι, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημόσιες σχολικές 

μονάδες της επικράτειας ή του εξωτερικού (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, 

ΕΕΕΚ) Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,  

β) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν κατά 

το σχολικό έτος 2020-2021 με απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΑΙΘ, ΠΔΕ, ΔΙΠΕ, 

ΔΙΔΕ, σε ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-SrPzKAEPjjtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijAW0_Q-tbOtHxtSqLRn_jeVrvSGv_XP7RUtm5nexa2dE
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Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος επιμόρφωσης ανέρχεται στις είκοσι (20) ώρες 

σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) εβδομάδων, οι οποίες κατανέμονται σε δέκα (10) ώρες 

επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σε δέκα (10) ώρες επιμόρφωσης στην 

ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω χρήσης των αντίστοιχων εργαλείων τηλεκπαίδευσης.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μετά την ολοκλήρωση της αίτησής τους και αφού η τελευταία τύχει 

της δέουσας επεξεργασίας από τους συμπράττοντες φορείς, λαμβάνουν ηλεκτρονικό 

μήνυμα (email), διά του οποίου ληροφορούνται για το τμήμα επιμόρφωσης που 

εντάσσονται, σύμφωνα πάντα με την ειδικότητά τους. Με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος (παράδοση σχετικού εκπαιδευτικού σεναρίου), οι επιμορφούμενοι 

λαμβάνουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης της επιμόρφωσης.  

Το μέσα σε «» πρώτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου μόνου 

της απ. Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριθμ. 5125/Ε3 της 

15/15.1.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 174545/Ε3/ 22.12.2020 κοινής 

απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Έναρξη 

δράσης ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση” 

(Β’ 5727)» (Β’ 87). 

 

Άρθρο 4 

Πλαίσιο επιμόρφωσης 

Οι Επιμορφωτές αναλαμβάνουν την επιμόρφωση, υποστήριξη και ανατροφοδότηση των 

εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε στην σύγχρονη είτε στην ασύγχρονη μορφή της. Κάθε 

Επιμορφωτής αναλαμβάνει ένα ή περισσότερα τμήματα επιμόρφωσης, το καθένα από τα 

οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εξήντα (60) επιμορφούμενους.  

Η επιμόρφωση για τη σύγχρονη εκπαίδευση, περιλαμβάνει:  

α) παιδαγωγικές αρχές αξιοποίησης της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης. Ανάδειξη των ρόλων του 

εκπαιδευτικού, του μαθητή και των γονέων/ κηδεμόνων, καθώς και παρουσίαση καλών 

πρακτικών αξιοποίησης εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, με αξιοποίηση της 

πλατφόρμας Webex για τη διαχείριση της επικοινωνίας εκπαιδευτικού - μαθητή,  

β) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο eclass (π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, 

εκπαιδευτικό υλικό) και σχεδιασμός σεναρίων σε διδακτικά αντικείμενα αντίστοιχα με τη 

βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων, και  

γ) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο e-me (π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, 

εκπαιδευτικό υλικό τα οποία θα αναρτηθούν στο e-me) και σχεδιασμός σεναρίων σε 

διδακτικά αντικείμενα αντίστοιχα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων.  

Η επιμόρφωση για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση περιλαμβάνει:  

Αυτόνομη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού που διαμορφώνεται για τις ανάγκες της 

δράσης (υλικό διάρκειας έως 6 ώρες), από τους επιμορφούμενους, αναλαμβάνοντας 

ατομικά, την εκπόνηση μιας εργασίας με θέμα τον σχεδιασμό διδακτικού σεναρίου για τη 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-SrPzKAEPjjtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijAW0_Q-tbOtHxtSqLRn_jeVrvSGv_XP7RUtm5nexa2dE
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διδασκαλία μιας (ωριαίας) διδακτικής ενότητας σε περιβάλλον εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Η εργασία υποβάλλεται από τον επιμορφούμενο στο e-class ή στο e-me.  

Οι Eπιμορφωτές μελετούν τις εργασίες παρέχοντας ανατροφοδότηση στους 

επιμορφούμενους. Καθ’ όλη τη διάρκεια των οκτώ (8) εβδομάδων της επιμόρφωσης ανά 

τμήμα, παρέχεται υποστήριξη και καθοδήγηση στους επιμορφούμενους ώστε να 

κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες. Με το πέρας της διαδικασίας, οι επιμορφούμενοι 

λαμβάνουν βεβαίωση επιμόρφωσης. Οι επιμορφωτές λαμβάνουν βεβαίωση απασχόλησης 

δια της οποίας βεβαιώνεται ότι συμμετείχαν, ως επιμορφωτές, στο εν θέματι πρόγραμμα.  

 

Άρθρο 5 

Μοριοδότηση 

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι εμπίπτουν σε μια (1) τουλάχιστον από τις κατηγορίες του 

άρθρου 2 της παρούσης, μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης, λαμβανομένων υπόψη 

των μονάδων μοριοδότησης και της διαθεσιμότητας των ενδιαφερομένων, όπως εκείνες 

εξειδικεύονται στον κάτωθι πίνακα:  

 

Α/Α Κριτήρια Μονάδες 

Μοριοδότησης 

1 Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών 30 

2 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε θέματα Εκπαίδευσης 

ή/και ΤΠΕ 

25 

3  Πρότερη εμπειρία ως Επιμορφωτής Β’ Επιπέδου σε 

θέματα Εκπαίδευσης και ΤΠΕ 

20 

 Πρότερη Εμπειρία ως επιμορφωτής/τρια/διδάσκων/ ουσα 

σε μία (1) τουλάχιστον από τις κάτωθι κατηγορίες: 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε προγράμματα που 

υλοποιήθηκαν αποκλειστικά από απόσταση. Τα εν λόγω 

προγράμματα επιμόρφωσης πρέπει να είναι διάρκειας ίσης 

ή μεγαλύτερης των 30 ωρών. 

 

4 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε προγράμματα που 

υλοποιήθηκαν σε συνδυασμό διά ζώσης και από 

απόσταση. Τα εν λόγω προγράμματα επιμόρφωσης πρέπει 

να είναι διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης των 30 ωρών.  

Σε Προπτυχιακά/Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με 

συνολική πρότερη εμπειρία διδασκαλίας στο 

Πανεπιστήμιο, διάρκειας τουλάχιστον είκοσι (20) ωρών, 

στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας, που θα 

αιτηθούν να είναι επιμορφωτές 

15 
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5 Πιστοποίηση Β’ Επιπέδου στη χρήση και αξιοποίηση των 

Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 

10 

 

Κάθε κριτήριο μοριοδοτείται μία φορά ανεξαρτήτως του πλήθους των Τίτλων 

Σπουδών/Πιστοποιήσεων/Επιμορφωτικών Προγραμμάτων.  

Εφόσον προκύψουν ισοβαθμίες η επιλογή γίνεται:  

α) κατά προτεραιότητα ακολουθώντας τα ανωτέρω κριτήρια με την προαναφερθείσα 

σειρά κατάταξης (1 έως 5). Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τη 

διαθεσιμότητα των υποψηφίων, επιλέγονται αρχικά όσοι πληρούν το 1ο κριτήριο (Κάτοχοι 

διδακτορικού τίτλου σπουδών), στη συνέχεια όσοι πληρούν το 2ο κριτήριο (κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) και ομοίως για 3ο, 4ο και 5ο κριτήριο.  

β) Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η επιλογή πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικής 

κληρώσεως.  

Οι Επιμορφωτές ομαδοποιούνται στα ΥποΜητρώα και στις ειδικότητες που 

προαναφέρθηκαν και δημιουργείται τελική σειρά κατάταξης ανά ειδικότητα.  

 

Άρθρο 6 

Έναρξη Προγράμματος Επιμόρφωσης 

Εντός του Δεκεμβρίου 2020 ανακοινώνεται το πρώτο, πιλοτικό τμήμα επιμόρφωσης στην 

ειδικότητα των Μαθηματικών (ΠΕ03).  

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ξεκινά εντός του μηνός Ιανουαρίου του 

έτους 2021. 

 

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

 

1003. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. 52831/1581 της 22/28.12.2020 «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε 

όλη την Επικράτεια 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’ 5759)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 235 του ν. 4727/2020 (Α΄184) «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).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Y4Fac45yt5Vp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSXAbpsaX3Ib3dHpAstLabFmEIcsYtbE8zhlcMvAR1ty
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2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).  

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 «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα 

(π.δ. 63/2005, 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), καθώς και το π.δ. 62/2020 

«Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155).  

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 υπό στοιχεία 48690/1476/25-11-2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας 

«Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια 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΄5245).  

13. 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.  

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

βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ.51663/2899/15-12-2020 εισήγηση ΓΔΟΥ του 

παραπάνω Υπουργείου, αποφασίζουμε:  
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Παράταση της υποχρέωσης εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως προς 

την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, σε όλη την Επικράτεια.  

Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-

19, παρατείνονται έως και την 31η Ιανουαρίου 2021, 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, έως 31/01/2021, 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 ΄, οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της 

εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

την εξ αποστάσεως εργασία του πενήντα τοις εκατό (50%) των εργαζομένων τους, για τους 

οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, 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.  

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 Ιανουάριο, 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 παρούσα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021. 

 

----------.---------- 
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1003α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. οικ. 53178/1346 της 23/29.12.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

οικ. 55932/1016/ 2.12.2016 (Β΄ 3888) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, περί 

ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας 

σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205)» (Β’ 5764) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη 

των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α΄ 205), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

2. Το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 101).  

3. Την περ. ιθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 

του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 

θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28).  

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).  

5. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις» (Α΄ 131).  

6. 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).  

7. Τον ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση 

και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88).  

8. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).  

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α΄ 133).  

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) (EE L 119/4.5.2016, σελ. 1-88), ως 

τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018.  

11. Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ.164/2004 «Ρυθμίσεις για τους 

εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (Α΄ 134).  

12. Tο 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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8bj7LkO215wZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtURXXbptnFhZv-siJfikdYqfUJfq8qGWQkHHlpesUF4Z
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νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει και 

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

13. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α΄ 145).  

14. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).  

15. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).  

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

17. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

20. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).  

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

22. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄ 4805).  

23. Την υπ’ αρ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ειδικό 

πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας» 

(Β΄ 3888), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. οικ. 56914/1033/8.12.2016 (Β΄ 3942), 

οικ. 29479/464/26.6.2017 (Β΄ 2195), οικ. 32026/500/7.7.2017 (Β΄ 2357), οικ. 

546/11/4.1.2018 (Β΄ 16), οικ. 2657/48/ 18.1.2019 (Β΄ 68) και οικ.3284/59/23.1.2020 

(Β΄ 86) αποφάσεις.  

24. Την υπ’ αρ. 5056/104/22.9.2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: ΩΡΣ94691Ω2-

ΝΜΟ).  

25. Την υπ’ αρ. 71803/19.11.2020 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.  

26. Το υπ’ αρ. 52510/81/15.11.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών 

Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το οποίο το πρόγραμμα δεν εγείρει θέμα κρατικών ενισχύσεων.  

27. Την υπ’ αρ. 47003/1247/19.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ09Ψ46ΜΤΛΚ- 

ΞΚ5).  

28. Την υπ’ αρ. 47910/2610/20.11.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  
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29. Το γεγονός ότι το υλοποιούμενο πρόγραμμα προωθεί την απασχόληση των 

ωφελουμένων σε εξειδικευμένο πεδίο και στηρίζει τις παροχές υγείας προς τους πολίτες 

της χώρας εξυπηρετώντας λόγους δημοσίου συμφέροντος, και ιδιαίτερα την ανάγκη 

άμεσης αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19.  

30. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους 

έως το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων ευρώ (60.000.000,00 €), πέραν αυτής που έχει 

προβλεφθεί με την υπ’ αρ. οικ. 55932/ 1016/2.12.2016 (Β΄ 3888) κοινή υπουργική 

απόφαση, όπως ισχύει. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 

2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:  

για το έτος 2021: έως 33.000,000,00 ευρώ, για το έτος 2022: έως 25.000.000,00 ευρώ, 

για το έτος 2023: έως 2.000.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:  

 

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β΄ 3888) κοινής υπουργικής 

απόφασης, όπως ισχύει, ως εξής:  

Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:  

«Η απασχόληση των ωφελουμένων συνεχίζεται για άλλους δώδεκα (12) μήνες, επιπλέον 

της χρονικής διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου, υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες 

θέσεις».  

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β΄ 3888) απόφαση, όπως 

ισχύει.  

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1004. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. οικ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/ 731732/22038/12328/3019 

της 24/29.12.2020 «Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης αθλητικών σωματείων» 

(Β’ 5770)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Tου άρθρου 68 του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως ισχύει.  

β) Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού.  

γ) Της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 29.7.2019 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CzrKx3yqqx7NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf7Gc-oYg2UE1vzV1Gw4Ymor1WXQmGvP_oE6pY26L_mj
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δ) 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).  

2) Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).  

3) Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).  

4) Τα άρθρα 1 και 4 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 121).  

5) Το άρθρο 54 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους 

επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις 

για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη 

λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).  

6) Τον υφιστάμενο κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.  

7) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Την παράταση της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών 

οργάνων των αθλητικών σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν 

σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, για χρονικό διάστημα έως 

τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι από 1ης.1.2021 έως την 30ής.4.2021.  

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1005. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 20065 

της 29/29.12.2020 «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)  
Βλ. για νεότερες ρυθμίσεις, την 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 και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 3 αυτής. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CzrKx3yqqx4tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQVNtvO_eRYEqqnn1kPZSdoV90FE50VN55yELybTpVh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ndsiOD8jfQvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVEZw47al5KnSkTxCG0bF-llExl6roq8-gSZwHn8GXmu
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α. Του άρθρου 139 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας 

από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων 

μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών 

προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

(Α’ 256).  

β. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» 

(Α’ 112).  

γ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

δ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).  

ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

στ. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

ζ. Το άρθρο 36 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους 

επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις 

για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη 

λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).  

η. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 40381/2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 

χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 2601).  

θ. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1 α/Γ.Π.οικ. 42887/2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 

χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 2767).  

ι. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 44076 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 

χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 2798).  

ια. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 47421 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 

χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 3099).  

ιβ. Το άρθρο 8 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 48976 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 3165).  
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ιγ. Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις επιβλήθηκαν 

περιορισμοί στη μεταφορά επιβατών από τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης και 

τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 (Α’ 198), μέχρι πλήρωσης ποσοστού 

εξήντα πέντε (65%) του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά 

όχημα.  

ιδ. Τον πίνακα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τα στοιχεία των 

τουριστικών λεωφορείων, τα οποία είναι σε κυκλοφορία και στα οποία έχει χορηγηθεί 

ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα, όπως προκύπτει από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας 

του Υπουργείου.  

ιε. Τον πίνακα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τα στοιχεία των 

τουριστικών τρένων, τα οποία είναι σε κυκλοφορία, όπως προκύπτει από το Μητρώο 

Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.  

2. Την υπ’ αρ. 19628/18.12.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού η οποία εκδόθηκε 

επί της διάταξης 139 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) σύμφωνα με την οποία η έκτακτη 

οικονομική ενίσχυση και «στα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε 

κυκλοφορία τουριστικά τρένα», δεν επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό 

του Υπουργείου Τουρισμού πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί, βάσει της υπ’ αρ. 87618/03-

11-2020 (Β’ 4901) κοινής υπουργικής απόφασης, για την επιδότηση των τουριστικών 

επιχειρήσεων οδικών μεταφορών που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία, σύμφωνα 

με το υπ’ αρ. 4368/18.12.2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Υπουργού Τουρισμού, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο απόφασης - περίοδος επιδότησης 

1. Αντικείμενο της απόφασης είναι η χορήγηση έκτακτης επιδότησης στις επιχειρήσεις 

τουριστικών γραφείων και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) 

που διαθέτουν κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού 

τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα 

του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 (Α’ 198), εξαιτίας των μέτρων κρατικής παρέμβασης που 

επιβλήθηκαν με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.  

2. Η χορήγηση έκτακτης επιδότησης της παρούσας χορηγείται σύμφωνα με τους 

περιορισμούς που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις που αναφέρονται στο προοίμιο της 

παρούσας, σημεία (η) έως (ιβ).  

3. Τα ποσά της έκτακτης επιδότησης που χορηγείται ως αποζημίωση στις επιχειρήσεις 

της παρ. 1 είναι αφορολόγητα, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του 

ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και 

ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής 

διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και 

δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν 

γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Εξαιρούνται της εφαρμογής οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και 

τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής 
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καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και 

αποπληρώνονται βάσει αυτής.  

 

Άρθρο 2 

Προσδιορισμός αποζημίωσης και κατανομή στους δικαιούχους 

1. Η αποζημίωση των τουριστικών λεωφορείων υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη 

δυναμικότητα των θέσεων ανά λεωφορείο (έως 30 θέσεις και από 30 θέσεις και άνω), ενώ 

των τουριστικών τρένων η αποζημίωση καταβάλλεται ανεξάρτητα της δυναμικότητάς 

τους. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται στα 21.007.300 ευρώ. Το ποσό της 

αποζημίωσης κατανέμεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:  

 

Πίνακας έκτακτης επιδότησης 

Τουριστικά Λεωφορεία Τουριστικά Τρένα 

Δυναμικότητα έως 30 θέσεις Από 30 θέσεις και 

άνω 

 

Αποζημίωση 

(ευρώ) 

2.400 3.600 2.000 

 

 

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται για όλους τους δικαιούχους κατόπιν της έγκρισης 

σχετικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία αποζημίωσης δικαιολογητικά 

1. Για την καταβολή της αποζημίωσης οι δικαιούχοι καταθέτουν στην αρμόδια 

Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) τα κάτωθι δικαιολογητικά εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας:  

α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος.  

β. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος.  

γ. Προσύμφωνο κυριότητας (όπου υφίσταται).  

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αυτών, η αίτηση θα πρέπει να είναι είτε 

υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον δικαιούχο είτε να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής 

από Δημόσια Αρχή.  

2. Όσοι δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει τα δικαιολογητικά της παρ. 1 στην αρμόδια 

Π.Υ.Τ., βάσει του άρθρου 111 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και της υπ’ αρ. 87618/2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και 
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Τουρισμού, ήτοι έχουν καταθέσει την ως άνω αίτηση (υπογεγραμμένη ψηφιακά ή με 

γνήσιο υπογραφής σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της) μαζί με τα δικαιολογητικά, 

δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή αυτών.  

3. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατόπιν ελέγχου των 

δικαιολογητικών από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.  

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής το Παράρτημα. 

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

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

 

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

 

1006. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 84017 της 

29/29.12.2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους Δήμους 

Ασπροπύργου και Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της 

Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β’ 5773) 
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – 

Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

610 της 5/5.1.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 84017/29-12-

2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

στους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 

Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19” (Β΄ 5773)» (Β’ 10) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.84017/29-12-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και 

Μεταφορών «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους Δήμους 

Ασπροπύργου και Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της 

Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β΄ 5773), παρατείνεται από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και 

ώρα 06:00.» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CzrKx3yqqx64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS8IBJ8tXBYLDdKtbh5oSk-QP9ope4HR_DId1k0y9UVR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89ssLDClX8R3tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIL1FXYCj2NRwp0lwgFb-8fIBeIkcB_hcP0oZSVo3aCo
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α) Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,  

β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),  

γ) της παρ. 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),  

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,  

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),  

στ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192),  

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. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α’ 31),  

θ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),  

ι) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),  

ια) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 

(Α’ 161),  

ιβ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και  

ιγ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 

(Α’ 151).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

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

4. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

5. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» 

(Β’ 3053).  
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6. Την υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 

Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678).  

7. 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).  

8. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.81746/18.12.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και 

Υποδομών και Μεταφορών «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους 

Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας - Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5581), όπως αυτή παρατάθηκε με την υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.83414/24.12.2020 (Β’ 5724) κοινή απόφαση των ιδίων ως άνω Υπουργών.  

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ 80588/14.12.2020 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, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 

6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.81699/17.12.2020 (Β’ 5579) κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 

Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών και την υπό 

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.83418/24.12.2020 (Β’ 5726) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως εκάστοτε ισχύει.  

10. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, 

που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι 

οποίοι, ενόψει των τρεχόντων επιδημιολογικών δεδομένων, καθιστούν απολύτως 

αναγκαία την παράταση της ισχύος του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της 

κυκλοφορίας των πολιτών και περαιτέρω μέτρων προστασίας στους Δήμους Ασπροπύργου 

και Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής 

από τις 30.12.2020 και ώρα 06:00 έως και τις 6.1.2021 και ώρα 05:59.  

11. Την από 29.12.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

12. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.84016/29.12.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
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Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο πρώτο 

Πεδίο εφαρμογής 

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν στους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας της 

Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, κατά το χρονικό 

διάστημα από την Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 6 

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59.  

 

Άρθρο δεύτερο 

Περιορισμός κυκλοφορίας 

1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που 

συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται 

ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της 

κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του τρίτου, του 

τέταρτου και του πέμπτου άρθρου. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει μέλη της 

Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και 

Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, 

Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις που 

αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας 

και τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του 

Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, 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 και 

των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ 

ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020 (Β’  5509) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, 

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. Απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες 

μαρίνες, πάρκα και άλση.  

3. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα 

διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων. Επιβατηγά, 

δημόσιας και ιδιωτικής χρήσεως, οχήματα κυκλοφορούν για τους λόγους των άρθρων 

τρίτου, τέταρτου και πέμπτου μόνο με τον οδηγό και έως έναν (1) επιβάτη. Εξαιρούνται 

του περιορισμού του προηγούμενου εδαφίου οχήματα στα οποία επιβαίνουν, πλην του 

οδηγού, ανήλικα τέκνα, υπό την προϋπόθεση ότι η κατ’ οίκον παραμονή τους υπό την 

εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη. Εξαιρούνται επίσης δημόσιας χρήσης οχήματα που 

μεταφέρουν πρόσωπο, το οποίο χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή 

του. Ειδικώς η λειτουργία επιβατηγών υπηρεσιακών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για 
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τη μεταφορά προσωπικού από και προς την εργασία επιτρέπεται μόνο με επίδειξη 

βεβαίωσης του εργοδότη και σχετικού δελτίου κίνησης, από το οποίο προκύπτει η 

διαδρομή του οχήματος, και υπό την προϋπόθεση της κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο του 

πενήντα τοις εκατό (50%) των διαθέσιμων θέσεων επιβατών.  

 

Άρθρο τρίτο 

Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας 

1. Από τις 5.00 έως τις 18:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την 

εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους 

ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:  

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.  

β) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή 

μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική 

επικοινωνία).  

γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν 

είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.  

δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.  

ε) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.  

στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση 

διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη 

διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο 

(2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας 

απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.  

η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.  

θ) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό 

ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την 

επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.  

ι) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, 

εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.  

ια) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός 

του δήμου κατοικίας του πολίτη.  

2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά 

μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης, σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) και (ι) της 

παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή 

διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον 
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εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε 

περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, 

περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του 

εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης 

υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου 

εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:  

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου 

Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ 

εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου 

προσωπικού.  

β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση 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 της 

παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) 

ημερών.  

γ) 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 

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.  

δ) Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, μπορεί να λαμβάνεται από την 

ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πάγια βεβαίωση 

κίνησης (τύπου Α).  

3. Για τις περ. (β) έως και (ζ), καθώς και (θ) της παρ. 1, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε 

μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με 

προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο 

προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση 

τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από την 

ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να 

χορηγούνται μέσω δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 

απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή 

ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο 

forma.gov.gr. Για την περ. (η) της παρ. 1 απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, 

που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-

hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Οι βεβαιώσεις της 

https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
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παρούσας υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής 

δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Για την περ. (ια) της παρ. 1 

απαιτείται βεβαίωση του δήμου κατοικίας του πολίτη, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η 

ημέρα ή οι ημέρες και ο προγραμματισμένος χρόνος σίτισης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες.  

 

Άρθρο τέταρτο 

Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της νύκτας 

Από τις 18:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους 

ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την 

εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους 

υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή 

κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία), γ) ατομική κίνηση 

με κατοικίδιο ζώο. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης 

εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου τρίτου.  

 

Άρθρο πέμπτο 

Μετακινήσεις εκτός Δήμων Ασπροπύργου και Ελευσίνας 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων των Δήμων Ασπροπύργου και Ελευσίνας, 

εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο: α) Από και προς 

την εργασία, β) για λόγους υγείας, γ) προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της 

μόνιμης κατοικίας, δ) για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει 

η παρούσα ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι 

αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι 

παρ. 2 και 3 του άρθρου τρίτου.  

 

Άρθρο έκτο 

Ειδικοί κανόνες και αναστολή λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών, ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού 

Κατά τον χρόνο ισχύος της παρούσας ισχύουν τα μέτρα της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 

ισχύει, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:  

1. Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών υπό τους ειδικότερους όρους 

του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

2. Τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30.  

3. Aναστέλλεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων των σημείων 23, 24, 25, 26, 29 και 

30 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) 

κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, ήτοι α) κάθε δραστηριότητας του ν. 

4497/2017 (Α’ 171), β) του λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένης και της δραστηριότητας 
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της παράδοσης εκτός καταστήματος (click away), καθώς και του λιανικού εμπορίου 

βιβλίων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 

κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), γ) των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών μανικιούρ, πεντικιούρ 

και περιποίησης νυχιών κ.λπ., δ) των δραστηριοτήτων σχολών ερασιτεχνών οδηγών, 

σχολών οδηγών αυτοκινήτων, σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων 

(Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ, ΚΕΘΕΥΟ), Σχολών 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και Σχολών Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR 

(ΣΕΚΟΟΜΕΕ) και ε) των υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών, 

εξαιρουμένου του τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών 

και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων με τους όρους και προϋποθέσεις του σημείου 30 

του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020 

(Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.  

4. Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε πέντε (5) ημέρες, 

για κορωνοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR είτε με χρήση ταχέων αντιγονικών 

δοκιμασιών (rapid test) στους εργαζόμενους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), 

προκειμένου να περιοριστεί η περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και να 

μειωθεί ο κίνδυνος για τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους 

εργαζόμενους στις ΜΦΗ και το οικείο περιβάλλον τους.  

5. Διενεργείται υποχρεωτικός έλεγχος με χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid 

test) σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός επανέλεγχος αυτών κάθε τρεις (3) ημέρες ως 

προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου.  

 

Άρθρο έβδομο 

Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις 

1. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη 

διαπίστωση των παραβάσεων, τις κυρώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων 

διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη 

προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης κοινού, εφαρμόζονται 

τα άρθρα 6 και 8 έως 13 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής 

υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.  

2. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας των άρθρων δεύτερου 

έως και πέμπτου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 

πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο 

εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς 

βεβαίωσης του άρθρου τρίτου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, 

διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.  

3. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση της 

αναστολής λειτουργίας του άρθρου έκτου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων 

(5.000) ευρώ για κάθε παράβαση. Στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας 

επιβάλλεται για την ίδια παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.  

4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης υποβολής σε περιοδικό εργαστηριακό 

έλεγχο της παρ. 4 του άρθρου έκτου επιβάλλεται στους εργαζομένους διοικητικό πρόστιμο 
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πεντακοσίων (500) ευρώ και στους εργοδότες τους διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων 

(3.000) ευρώ ανά παράβαση.  

5. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές 

κυρώσεις.  

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 

ισχύει. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 

1. Για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η τέλεση, με την 

παρουσία φυσικών προσώπων και με την επιφύλαξη της παρ. 2, κάθε είδους λειτουργιών, 

λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών και πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών σε όλους 

ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, 

κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων 

οίκων, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους 

και χωρητικότητας τους, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 

υγείας.  

2. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε 

είδους θρησκευτικής τελετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από 

θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό 

προσωπικό (όπως ιεροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν 

υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώρους λατρείας εκτός των Ιερών Ναών στους 

οποίους χοροστατεί Μητροπολίτης, στους οποίους ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι (6), 

και υπό την προϋπόθεση τήρησης: α) της αναλογίας ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας 

με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους, καθώς και β) των θεσπισθέντων 

προληπτικών μέτρων υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Οι 

θύρες εισόδου και εξόδου του χώρου λατρείας παραμένουν κλειστές και ο κατά νόμο 

θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα, ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν εισέρχεται στον χώρο λατρείας κατά τη 

διάρκεια της τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε είδους 

θρησκευτικής τελετής. Σε περίπτωση που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική σύναξη, 

ιεροπραξία ή κάθε είδους θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από εθνικής ή τοπικής 

εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία 

του απολύτως αναγκαίου τεχνικού προσωπικού του μέσου, το οποίο δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.  

3. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους χώρους λατρείας 

που βρίσκονται εντός δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή άλλων 

υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, 

γηροκομείων, οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων). Η κατ’ εξαίρεση τέλεση 

λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών 

που προβλέπεται στην παρ. 2 δεν επιτρέπεται σε χώρους λατρείας που βρίσκονται εντός 
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ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων 

εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).  

4. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης 

του συνόλου της Επικράτειας, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας δεν 

δέχονται κοινό και πιστούς σε οργανωμένες ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Η 

λατρευτική ζωή των Ιερών Μονών, των Μοναστηριών και των Ησυχαστηρίων μπορεί να 

συνεχίζεται, κατά την κρίση του Ηγουμένου ή της Ηγουμένης και κατόπιν έγκρισης του 

επιχώριου Μητροπολίτη, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν συμμετέχει κανένας άλλος 

πλην της μοναστικής αδελφότητας και με ανώτατο όριο τα δέκα (10) μέλη της μοναστικής 

αδελφότητας, τηρώντας τον κανόνα ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη 

απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους και εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής που 

έχουν θεσπίσει οι δημόσιες αρχές για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

5. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες και 

λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία 

θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή και η προσέλευση συγγενών, 

φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού 

λειτουργού, έως εννέα (9) ατόμων και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής, 

τηρουμένων αυστηρώς των λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών των 

υγειονομικών αρχών. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία και διαχείριση των 

κοιμητηρίων επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν να αποτρέπουν 

την προσέλευση προσώπων, στα οποία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. 

 

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

 

1007. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84019 της 

29/29.12.2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους Δήμους 

Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 5774)  
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – 

Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

612 της 5/5.1.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 84019/29-12-

2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

στους Δήμους Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 5774)» (Β’ 10), ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.84019/29-12-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CzrKx3yqqx5_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX3sexjHxj9m8UtGmSynMOoQOWw9cRkA885yfaX5hYo8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89ssLDClX8R3tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIL1FXYCj2NRwp0lwgFb-8fIBeIkcB_hcP0oZSVo3aCo
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Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και 

Μεταφορών «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους Δήμους 

Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β΄ 5774), παρατείνεται από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και 

ώρα 06:00.» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,  

β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),  

γ) της παρ. 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),  

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,  

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),  

στ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192),  

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. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α’ 31),  

θ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),  

ι) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),  

ια) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 

(Α’ 161),  

ιβ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και  

ιγ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 

(Α’ 151).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  
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3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

4. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

5. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» 

(Β’ 3053).  

6. Την υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 

Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678).  

7. 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).  

8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.82293/18.12.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και 

Υποδομών και Μεταφορών «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην 

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5588), όπως αυτή παρατάθηκε με την υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.83416/24.12.2020 (Β’ 5725) κοινή απόφαση των ιδίων ως άνω 

Υπουργών.  

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 80588/14.12.2020 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, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 

2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» 

(Β’ 5509), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81699/17.12.2020 

(Β’ 5579) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών 

και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.83418/24.12.2020 (Β’ 5726) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως εκάστοτε ισχύει. ΄ 

10. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, 

που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι 

οποίοι, ενόψει των τρεχόντων επιδημιολογικών δεδομένων, καθιστούν απολύτως 
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αναγκαία την παράταση της ισχύος του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της 

κυκλοφορίας των πολιτών και περαιτέρω μέτρων προστασίας στους Δήμους Εορδαίας, 

Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας από τις 30.12.2020 και ώρα 06:00 έως και τις 6.1.2021 και ώρα 05:59.  

11. Την από 29.12.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.84018/29.12.2020 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 

Πεδίο εφαρμογής 

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν στους Δήμους Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά το χρονικό 

διάστημα από την Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 6 

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59.  

 

Άρθρο δεύτερο 

Περιορισμός κυκλοφορίας 

1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που 

συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται 

ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της 

κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του τρίτου, του 

τέταρτου και του πέμπτου άρθρου. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει μέλη της 

Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και 

Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, 

Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις που 

αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας 

και τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του 

Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, 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 και 

των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 

ισχύει, 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. Απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες 

μαρίνες, πάρκα και άλση.  
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3. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα 

διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων. Επιβατηγά, 

δημόσιας και ιδιωτικής χρήσεως, οχήματα κυκλοφορούν για τους λόγους των άρθρων 

τρίτου, τέταρτου και πέμπτου μόνο με τον οδηγό και έως έναν (1) επιβάτη. Εξαιρούνται 

του περιορισμού του προηγούμενου εδαφίου οχήματα στα οποία επιβαίνουν, πλην του 

οδηγού, ανήλικα τέκνα, υπό την προϋπόθεση ότι η κατ’ οίκον παραμονή τους υπό την 

εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη. Εξαιρούνται επίσης δημόσιας χρήσης οχήματα που 

μεταφέρουν πρόσωπο, το οποίο χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή 

του. Ειδικώς η λειτουργία επιβατηγών υπηρεσιακών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για 

τη μεταφορά προσωπικού από και προς την εργασία επιτρέπεται μόνο με επίδειξη 

βεβαίωσης του εργοδότη και σχετικού δελτίου κίνησης, από το οποίο προκύπτει η 

διαδρομή του οχήματος, και υπό την προϋπόθεση της κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο του 

πενήντα τοις εκατό (50%) των διαθέσιμων θέσεων επιβατών.  

 

Άρθρο τρίτο 

Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας 

1. Από τις 5.00 έως τις 18:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την 

εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους 

ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:  

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.  

β) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή 

μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική 

επικοινωνία).  

γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν 

είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.  

δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.  

ε) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.  

στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση 

διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη 

διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο 

(2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας 

απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.  

η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.  

θ) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό 

ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την 

επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.  
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ι) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, 

εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.  

ια) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός 

του δήμου κατοικίας του πολίτη.  

2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά 

μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης, σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) και (ι) της 

παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή 

διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον 

εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε 

περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, 

περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του 

εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης 

υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου 

εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:  

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου 

Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ 

εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου 

προσωπικού.  

β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση 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 της 

παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) 

ημερών.  

γ) 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 

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.  

δ) Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, μπορεί να λαμβάνεται από την 

ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πάγια βεβαίωση 

κίνησης (τύπου Α).  
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3. Για τις περ. (β) έως και (ζ), καθώς και (θ) της παρ. 1, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε 

μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με 

προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο 

προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση 

τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από την 

ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να 

χορηγούνται μέσω δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 

απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή 

ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο 

forma.gov.gr. Για την περ. (η) της παρ. 1 απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, 

που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-

hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Οι βεβαιώσεις της 

παρούσας υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής 

δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Για την περ. (ια) της παρ. 1 

απαιτείται βεβαίωση του δήμου κατοικίας του πολίτη, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η 

ημέρα ή οι ημέρες και ο προγραμματισμένος χρόνος σίτισης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες.  

 

Άρθρο τέταρτο 

Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της νύκτας 

Από τις 18:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους 

ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την 

εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους 

υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή 

κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία), γ) ατομική κίνηση 

με κατοικίδιο ζώο. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης 

εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου τρίτου.  

 

Άρθρο πέμπτο 

Μετακινήσεις εκτός των Δήμων Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων των Δήμων Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου 

της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο: α) Από και προς 

την εργασία, β) για λόγους υγείας, γ) προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της 

μόνιμης κατοικίας, δ) για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει 

η παρούσα ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι 

αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι 

παρ. 2 και 3 του άρθρου τρίτου.  

 

Άρθρο έκτο 

https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
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Ειδικοί κανόνες και αναστολή λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών, ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού 

Κατά τον χρόνο ισχύος της παρούσας ισχύουν τα μέτρα της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 

ισχύει, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:  

1. Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών υπό τους ειδικότερους όρους 

του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

2. Τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30.  

3. Aναστέλλεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων των σημείων 23, 24, 25, 26, 29 και 

30 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) 

κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, ήτοι α) κάθε δραστηριότητας του 

ν. 4497/2017 (Α’ 171), β) του λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένης και της 

δραστηριότητας της παράδοσης εκτός καταστήματος (click away), καθώς και του λιανικού 

εμπορίου βιβλίων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 

παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), γ) των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών μανικιούρ, 

πεντικιούρ και περιποίησης νυχιών κ.λπ., δ) των δραστηριοτήτων σχολών ερασιτεχνών 

οδηγών, σχολών οδηγών αυτοκινήτων, σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων 

(Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ, ΚΕΘΕΥΟ), Σχολών 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και Σχολών Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR 

(ΣΕΚΟΟΜΕΕ) και ε) των υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών, 

εξαιρουμένου του τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών 

και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων με τους όρους και προϋποθέσεις του σημείου 30 

του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 

(Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης.  

4. Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε πέντε (5) ημέρες, 

για κορωνοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR είτε με χρήση ταχέων αντιγονικών 

δοκιμασιών (rapid test) στους εργαζόμενους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), 

προκειμένου να περιοριστεί η περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και να 

μειωθεί ο κίνδυνος για τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους 

εργαζόμενους στις ΜΦΗ και το οικείο περιβάλλον τους.  

5. Διενεργείται υποχρεωτικός έλεγχος με χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid 

test) σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός επανέλεγχος αυτών κάθε τρεις (3) ημέρες ως 

προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου.  

 

Άρθρο έβδομο 

Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις 

1. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη 

διαπίστωση των παραβάσεων, τις κυρώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων 

διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη 

προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης κοινού, εφαρμόζονται 
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τα άρθρα 6 και 8 έως 13 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής 

υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.  

2. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας των άρθρων δεύτερου 

έως και πέμπτου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 

πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο 

εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς 

βεβαίωσης του άρθρου τρίτου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, 

διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.  

3. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση της 

αναστολής λειτουργίας του άρθρου έκτου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων 

(5.000) ευρώ για κάθε παράβαση. Στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας 

επιβάλλεται για την ίδια παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.  

4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης υποβολής σε περιοδικό εργαστηριακό 

έλεγχο της παρ. 4 του άρθρου έκτου επιβάλλεται στους εργαζομένους διοικητικό πρόστιμο 

πεντακοσίων (500) ευρώ και στους εργοδότες τους διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων 

(3.000) ευρώ ανά παράβαση.  

5. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές 

κυρώσεις.  

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 

ισχύει.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 

1. Για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η τέλεση, με την 

παρουσία φυσικών προσώπων και με την επιφύλαξη της παρ. 2, κάθε είδους λειτουργιών, 

λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών και πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών σε όλους 

ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, 

κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων 

οίκων, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους 

και χωρητικότητας τους, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 

υγείας.  

2. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε 

είδους θρησκευτικής τελετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από 

θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό 

προσωπικό (όπως ιεροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν 

υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώρους λατρείας εκτός των Ιερών Ναών στους 

οποίους χοροστατεί Μητροπολίτης, στους οποίους ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι (6), 

και υπό την προϋπόθεση τήρησης: α) της αναλογίας ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας 

με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους, καθώς και β) των θεσπισθέντων 

προληπτικών μέτρων υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Οι 

θύρες εισόδου και εξόδου του χώρου λατρείας παραμένουν κλειστές και ο κατά νόμο 
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θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα, ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν εισέρχεται στον χώρο λατρείας κατά τη 

διάρκεια της τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε είδους 

θρησκευτικής τελετής. Σε περίπτωση που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική σύναξη, 

ιεροπραξία ή κάθε είδους θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από εθνικής ή τοπικής 

εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία 

του απολύτως αναγκαίου τεχνικού προσωπικού του μέσου, το οποίο δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.  

3. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους χώρους λατρείας 

που βρίσκονται εντός δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή άλλων 

υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, 

γηροκομείων, οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων). Η κατ’ εξαίρεση τέλεση 

λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών 

που προβλέπεται στην παρ. 2 δεν επιτρέπεται σε χώρους λατρείας που βρίσκονται εντός 

ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων 

εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).  

4. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης 

του συνόλου της Επικράτειας, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας δεν 

δέχονται κοινό και πιστούς σε οργανωμένες ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Η 

λατρευτική ζωή των Ιερών Μονών, των Μοναστηριών και των Ησυχαστηρίων μπορεί να 

συνεχίζεται, κατά την κρίση του Ηγουμένου ή της Ηγουμένης και κατόπιν έγκρισης του 

επιχώριου Μητροπολίτη, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν συμμετέχει κανένας άλλος 

πλην της μοναστικής αδελφότητας και με ανώτατο όριο τα δέκα (10) μέλη της μοναστικής 

αδελφότητας, τηρώντας τον κανόνα ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη 

απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους και εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής που 

έχουν θεσπίσει οι δημόσιες αρχές για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

5. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες και 

λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία 

θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή και η προσέλευση συγγενών, 

φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού 

λειτουργού, έως εννέα (9) ατόμων και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής, 

τηρουμένων αυστηρώς των λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών των 

υγειονομικών αρχών. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία και διαχείριση των 

κοιμητηρίων επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν να αποτρέπουν 

την προσέλευση προσώπων, στα οποία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. 

 

----------.---------- 
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1008. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84021 της 

29/29.12.2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Τοπική 

Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19.» (Β΄ 5775)  
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 

Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

965 της 7/7.1.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ 

Γ.Π.οικ.84021/29.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας στην Τοπική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 5775)» (Β’ 17) ορίστηκε 

ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.84021/29.12.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στην Τοπική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5775), παρατείνεται από 

τη λήξη της έως και την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00.» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,  

β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),  

γ) της παρ. 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),  

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,  

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CzrKx3yqqx4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaVNRSXRb7TJ9dDJdhqLkMIFGQcujTjS9y4zBw0OlLH4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-n8HAPBnn3PtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGqOB_NQAZ3ypU-Nxt_orpILexFzg76nXfWaRvPuaDVa
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στ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192), 

 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. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α’ 31),  

θ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),  

ι) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),  

ια) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 

(Α’ 161),  

ιβ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και  

ιγ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 

(Α’ 151).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 

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

4. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

5. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» 

(Β’ 3053).  

6. Την υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 

Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678).  

7. 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).  

8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 80588/14.12.2020 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, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 

2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» 
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(Β’ 5509), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81699/17.12.2020 

(Β’ 5579) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών 

και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.83418/24.12.2020 (Β’ 5726) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως εκάστοτε ισχύει.  

9. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, 

που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι 

οποίοι, ενόψει των τρεχόντων επιδημιολογικών δεδομένων, καθιστούν απολύτως 

αναγκαία την επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας 

των πολιτών και περαιτέρω μέτρων προστασίας στην Τοπική Κοινότητα Κέλλης του 

Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακή Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας από τις 30.12.2020 και ώρα 06:00 έως και τις 8.1.2021 και ώρα 05:59.  

10. Την από 29.12.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

11. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.84020/29.12.2020 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, αποφασιζουμε:  

 

Άρθρο πρώτο 

Πεδίο εφαρμογής 

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν στην Τοπική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου 

Αμύνταιου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και 

την Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59.  

 

Άρθρο δεύτερο 

Περιορισμός κυκλοφορίας 

1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που 

συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται 

ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της 

κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του τρίτου, του 

τέταρτου και του πέμπτου άρθρου. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει μέλη της 

Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και 

Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, 

Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις που 

αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας 

και τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του 

Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και το ιατρικό, 
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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 και 

των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 

ισχύει, 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. Απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες 

μαρίνες, πάρκα και άλση.  

3. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα 

διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων. Επιβατηγά, 

δημόσιας και ιδιωτικής χρήσεως, οχήματα κυκλοφορούν για τους λόγους των άρθρων 

τρίτου, τέταρτου και πέμπτου μόνο με τον οδηγό και έως έναν (1) επιβάτη. Εξαιρούνται 

του περιορισμού του προηγούμενου εδαφίου οχήματα στα οποία επιβαίνουν, πλην του 

οδηγού, ανήλικα τέκνα, υπό την προϋπόθεση ότι η κατ’ οίκον παραμονή τους υπό την 

εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη. Εξαιρούνται επίσης δημόσιας χρήσης οχήματα που 

μεταφέρουν πρόσωπο, το οποίο χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή 

του. Ειδικώς η λειτουργία επιβατηγών υπηρεσιακών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για 

τη μεταφορά προσωπικού από και προς την εργασία επιτρέπεται μόνο με επίδειξη 

βεβαίωσης του εργοδότη και σχετικού δελτίου κίνησης, από το οποίο προκύπτει η 

διαδρομή του οχήματος, και υπό την προϋπόθεση της κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο του 

πενήντα τοις εκατό (50%) των διαθέσιμων θέσεων επιβατών.  

 

Άρθρο τρίτο 

Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας 

1. Από τις 5.00 έως τις 18:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την 

εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους 

ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:  

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.  

β) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή 

μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική 

επικοινωνία). 

γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν 

είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.  

δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.  

ε) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.  

στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση 

διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη 

διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο 

(2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας 

απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.  

η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.  

θ) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό 

ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την 

επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.  

ι) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, 

εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.  

ια) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός 

του δήμου κατοικίας του πολίτη.  

2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά 

μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης, σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) και (ι) της 

παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή 

διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον 

εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε 

περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, 

περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του 

εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης 

υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου 

εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:  

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου 

Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ 

εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου 

προσωπικού.  

β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση 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 της 

παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) 

ημερών.  

γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και 

επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη 
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δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς 

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.  

δ) Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, μπορεί να λαμβάνεται από την 

ηλεκτρονική σελίδα forma. gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πάγια βεβαίωση 

κίνησης (τύπου Α).  

3. Για τις περ. (β) έως και (ζ), καθώς και (θ) της παρ. 1, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε 

μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με 

προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο 

προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (βεβαίωση 

τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από την 

ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να 

χορηγούνται μέσω δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 

απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή 

ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο 

forma.gov.gr. Για την περ. (η) της παρ. 1 απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, 

που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade. gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-

hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Οι βεβαιώσεις της 

παρούσας υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής 

δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Για την περ. (ια) της παρ. 1 

απαιτείται βεβαίωση του δήμου κατοικίας του πολίτη, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η 

ημέρα ή οι ημέρες και ο προγραμματισμένος χρόνος σίτισης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες.  

 

Άρθρο τέταρτο 

Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της νύκτας 

Από τις 18:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους 

ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την 

εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους 

υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή 

κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία), γ) ατομική κίνηση 

με κατοικίδιο ζώο. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης 

εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου τρίτου.  

 

Άρθρο πέμπτο 

Μετακινήσεις εκτός Τοπικής Κοινότητας Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Κέλλης του 

Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, εξαιρουμένων των 

περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο: α) Από και προς την εργασία, β) για 

λόγους υγείας, γ) προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας, δ) 
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για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει η παρούσα ή 

μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για 

τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 

του άρθρου τρίτου.  

 

Άρθρο έκτο 

Ειδικοί κανόνες και αναστολή λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών, ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού 

Κατά τον χρόνο ισχύος της παρούσας ισχύουν τα μέτρα της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 

ισχύει, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:  

1. Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών υπό τους ειδικότερους όρους 

του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

2. Τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30.  

3. Aναστέλλεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων των σημείων 23, 24, 25, 26, 29 και 

30 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) 

κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, ήτοι α) κάθε δραστηριότητας του ν. 

4497/2017 (Α’ 171), β) του λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένης και της δραστηριότητας 

της παράδοσης εκτός καταστήματος (click away), καθώς και του λιανικού εμπορίου 

βιβλίων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 

κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), γ) των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών μανικιούρ, πεντικιούρ 

και περιποίησης νυχιών κ.λπ., δ) των δραστηριοτήτων σχολών ερασιτεχνών οδηγών, 

σχολών οδηγών αυτοκινήτων, σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων 

(Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ, ΚΕΘΕΥΟ), Σχολών 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και Σχολών Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR 

(ΣΕΚΟΟΜΕΕ) και ε) των υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών, 

εξαιρουμένου του τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών 

και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων με τους όρους και προϋποθέσεις του σημείου 30 

του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 

(Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης.  

4. Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε πέντε (5) ημέρες, 

για κορωνοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR είτε με χρήση ταχέων αντιγονικών 

δοκιμασιών (rapid test) στους εργαζόμενους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), 

προκειμένου να περιοριστεί η περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και να 

μειωθεί ο κίνδυνος για τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους 

εργαζόμενους στις ΜΦΗ και το οικείο περιβάλλον τους.  

5. Διενεργείται υποχρεωτικός έλεγχος με χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid 

test) σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός επανέλεγχος αυτών κάθε τρεις (3) ημέρες ως 

προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον σκοπό εργασίας εκτός της οικείας Τοπικής 

Κοινότητας.  
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Άρθρο έβδομο 

Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις 

1. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη 

διαπίστωση των παραβάσεων, τις κυρώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων 

διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη 

προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης κοινού, εφαρμόζονται 

τα άρθρα 6 και 8 έως 13 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής 

υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.  

2. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας των άρθρων δεύτερου 

έως και πέμπτου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 

πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο 

εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς 

βεβαίωσης του άρθρου τρίτου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, 

διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.  

3. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση της 

αναστολής λειτουργίας του άρθρου έκτου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων 

(5.000) ευρώ για κάθε παράβαση. Στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας 

επιβάλλεται για την ίδια παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.  

4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης υποβολής σε περιοδικό εργαστηριακό 

έλεγχο της παρ. 4 του άρθρου έκτου επιβάλλεται στους εργαζομένους διοικητικό πρόστιμο 

πεντακοσίων (500) ευρώ και στους εργοδότες τους διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων 

(3.000) ευρώ ανά παράβαση.  

5. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές 

κυρώσεις.  

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 

ισχύει. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 

1. Για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η τέλεση, με την 

παρουσία φυσικών προσώπων και με την επιφύλαξη της παρ. 2, κάθε είδους λειτουργιών, 

λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών και πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών σε όλους 

ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, 

κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων 

οίκων, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους 

και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 

υγείας.  

2. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε 

είδους θρησκευτικής τελετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από 
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θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό 

προσωπικό (όπως ιεροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν 

υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώρους λατρείας εκτός των Ιερών Ναών στους 

οποίους χοροστατεί Μητροπολίτης, στους οποίους ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι (6), 

και υπό την προϋπόθεση τήρησης: α) της αναλογίας ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας 

με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους, καθώς και β) των θεσπισθέντων 

προληπτικών μέτρων υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Οι 

θύρες εισόδου και εξόδου του χώρου λατρείας παραμένουν κλειστές και ο κατά νόμο 

θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα, ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν εισέρχεται στον χώρο λατρείας κατά τη 

διάρκεια της τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε είδους 

θρησκευτικής τελετής. Σε περίπτωση που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική σύναξη, 

ιεροπραξία ή κάθε είδους θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από εθνικής ή τοπικής 

εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία 

του απολύτως αναγκαίου τεχνικού προσωπικού του μέσου, το οποίο δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.  

3. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους χώρους λατρείας 

που βρίσκονται εντός δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή άλλων 

υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, 

γηροκομείων, οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων). Η κατ’ εξαίρεση τέλεση 

λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών 

που προβλέπεται στην παρ. 2 δεν επιτρέπεται σε χώρους λατρείας που βρίσκονται εντός 

ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων 

εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).  

4. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης 

του συνόλου της Επικράτειας, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας δεν 

δέχονται κοινό και πιστούς σε οργανωμένες ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Η 

λατρευτική ζωή των Ιερών Μονών, των Μοναστηριών και των Ησυχαστηρίων μπορεί να 

συνεχίζεται, κατά την κρίση του Ηγουμένου ή της Ηγουμένης και κατόπιν έγκρισης του 

επιχώριου Μητροπολίτη, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν συμμετέχει κανένας άλλος 

πλην της μοναστικής αδελφότητας και με ανώτατο όριο τα δέκα (10) μέλη της μοναστικής 

αδελφότητας, τηρώντας τον κανόνα ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη 

απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους και εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής που 

έχουν θεσπίσει οι δημόσιες αρχές για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

5. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες και 

λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία 

θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή και η προσέλευση συγγενών, 

φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού 

λειτουργού, έως εννέα (9) ατόμων και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής, 

τηρουμένων αυστηρώς των λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών των 

υγειονομικών αρχών. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία και διαχείριση των 

κοιμητηρίων επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν να αποτρέπουν 

την προσέλευση προσώπων, στα οποία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. 
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----------.---------- 

 

1009. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. 3009/2/178-α της 23/30.12.2020 «Παράταση ισχύος των αδειών 

οπλοφορίας της περ.  β’ της παρ.  3 του άρθρου 10 του ν. 2168/ 1993, λόγω μέτρων για 

την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5784)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. της περ.  β’ της παρ.  3 του άρθρου 10 και της παρ.  1 και του άρθρου 18 του ν. 

2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, 

εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α’  147), όπως ισχύει,  

β. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’  119),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  121),  

δ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’  4) και  

ε. της υπ’ αρ. 80/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του 

Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’  3058).  

2. Την υπ’ αρ. 8000/1/2020/153-α’/14.12.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη (περ.  ε’ παρ.  5 άρθρο 24 του ν. 4270/ 2014, Α’143, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ.  1 του ν. 4484/2017, Α’110), από την οποία 

προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του 

προϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) των ειδικών φορέων του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη.  

3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την 

εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Η διάρκεια ισχύος των αδειών οπλοφορίας της περ.  β της παρ.  3 του άρθρου 10 του ν. 

2168/1993, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση της παρούσας και έληξαν ή 

λήγουν μέχρι και την 29/06/2021, σύμφωνα και με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 

περ.  7 της παρ.  1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 3009/2/23-α’/14.9.1994 απόφασης (Β’  696), 

όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 30.6.2021.  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80AF-4h3ms_V_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVJj7mc-Vn56284G7Wh0G0iraulfbvtvYH2850LYOSjZ
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Άρθρο 2 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1010. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. 3009/2/177-ε’ της 23/30.12.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

3009/2/28-γ’/16.6.1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης “Όροι ασφαλούς 

φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών μηχανισμών» (Β’  461)”» (B’ 

5784)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. της παρ.  7 του άρθρου 6 και της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση 

θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και 

άλλες διατάξεις» (Α’  147), όπως ισχύει,  

β. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’  119),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  121),  

δ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’  4) και  

ε. της υπ’ αρ. 80/18-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του 

Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’  3058).  

2. Την υπ’ αρ. 8000/1/2020/151-α’/10-12-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη (εδ. ε’ παρ. 5 άρθρο 24 του ν. 4270/2014, Α’143, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017, Α’110), από την οποία 

προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του 

προϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) των ειδικών φορέων του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη.  

3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την 

εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

«Άρθρο 7Α 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80AF-4h3ms_V_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVJj7mc-Vn56284G7Wh0G0iraulfbvtvYH2850LYOSjZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80AF-4h3ms_V_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVJj7mc-Vn56284G7Wh0G0iraulfbvtvYH2850LYOSjZ
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Μεταβατικές διατάξεις 

Οι έμποροι πυροβόλων όπλων, μερών και πυρομαχικών αυτών, οι επισκευαστές 

πυροβόλων όπλων καθώς και οι έμποροι εκρηκτικών μηχανισμών υποχρεούνται να 

λάβουν στα καταστήματα ή στα εργαστήρια επισκευής τους όλα τα αναγραφόμενα στο 

άρθρο 4 της παρούσας μέτρα ασφαλείας έως την 31.10.2021. Σε διαφορετική περίπτωση 

ανακαλούνται οι άδειες που έχουν χορηγηθεί και τα αιτήματα για ανανέωση ή χορήγηση 

των ως άνω αδειών απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση. Όσες άδειες λήγουν από 

την 23.04.2021 έως και την 30.10.2021, παρατείνονται έως την 31.10.2021». 

Το άρθρο 7Α της υπό στοιχεία 3009/2/28-γ/16-6-1994 (Β’  461) απόφασης του 

Υπουργού Δημόσιας Τάξης, 

-που είχε προστεθεί με την παρ. 4 του άρθρου 2 της απ. Υπουργού και Υφυπουργού 

Προστασίας του Πολίτη Αριθμ. 3009/2/177-α’ της 19/23.10.2020 (Β’ 4705), 

-που είχε συμπληρωθεί και διαμορφωθεί εκ νέου στο σύνολό της με το παρόν άρθρο, 

-τροποποιήθηκε και πάλι ως άνω από το άρθρο 1 της απ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. 3009/2/177-θ’ της 

21/22.4.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3009/2/28-γ’/16/06/1994 απόφασης του 

Υπουργού Δημόσιας Τάξης “Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, 

πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών” (Β’ 461)» (Β’ 1653). 

 

Άρθρο 2 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1011. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 4241 της 

21/30.12.2020 «Τροποποίηση ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ως 

Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία 2014-

2020” και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για δράσεις ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ) και προώθησης στην απασχόληση (ΕΚΤ)» (Β’ 5815)  
 

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

 

1012. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΟY ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. 3009/2/175-ια΄ της 24/30.12.2020 «Παράταση ισχύος αδειών 

κατοχής σκοπευτικών όπλων της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2168/1993, 

λόγω των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5821)  
 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rMliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfCvRwnzlVG4l6uq-MEUwf2zSrPSbBNE7xamaBkOYrm9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8q9xsRI7tQca4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSt9dtnQWcUwROTb_KCEZ34sLp5NfuiTT2ZIh5VFRLmA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mmq6eFp8ifMliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTUmCc0Mqbe3WCSyTgYjPWgzXImLbEdBgPVBqWvufehw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8l-f3KUVSgw4tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbjFqL0Jj2SdEH-ObCtdAOcihjq7yJ6XNOM3s9Fuj86Z
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Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 

«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς 

μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147), όπως ισχύει,  

β. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 119),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

δ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4) και  

ε. της υπ’ αρ. 80/18.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του 

Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).  

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2020/164-α΄/24.12.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, 

Α΄ 143, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017, Α΄ 110), 

από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος 

του προϋπολογισμού εξόδων (Π/Υ) των ειδικών φορέων του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη,  

3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την 

εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Η διάρκεια ισχύος των αδειών κατοχής σκοπευτικών όπλων της περ. ε΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 7 του ν. 2168/1993, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν από τη δημοσίευση της παρούσας 

και έληξαν ή λήγουν από την 31.12.2020 μέχρι και την 30.12.2021 και η οποία 

προβλέπεται στην περ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 3009/2/23-α΄/31.8.1994 

απόφασης (Β΄ 696), όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 31.12.2021».  

 

Άρθρο 2 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 
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1013. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 143777 της 29/30.12.2020 «Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και 

Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για τον 

περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (Β’ 5822) 
(Καταργήθηκε από το άρθρο 6 της υ.α. 51611/2021 «Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και 

Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για τον 

περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (Β’ 852), κατωτ. αριθ. 1157). 

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

 

1014. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 62429 της 29/30.12.2020 «Μέτρα διευκόλυνσης 

ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής 

διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε 

πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.1.2021 έως 

και 31.3.2021» (Β’ 5823)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), όπως 

ισχύει,  

β) του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως 

Δικαστικών Κτιρίων» (Α’ 209), όπως ισχύει,  

γ) του άρθρου 160 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας 

από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων 

μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών 

προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

(Α’ 256),  

δ) της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 25/2012 «Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, 

χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων από τα Δικαστήρια της χώρας» (Α’ 53), 

όπως ισχύει,  

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει,  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων), 

όπως ισχύει,  

ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

2. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8l-f3KUVSgw7nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWWMtT6NW0uT9y0Tq2b4QsDDf3ISSHnP9Mnt0ksBu9uM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8GAhCA4M9OVh5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudgBNSKfBADpwWXHfWeY3l1-10Gjl8gvfIJ6jP4T63JE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8l-f3KUVSgw64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZxpHet3e66Lj-BDn5iUJ2M0_MhN1oErXRJzroiJEJ2K
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3. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  

4. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, λόγω της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της παραλαβής πιστοποιητικών από τις Υπηρεσίες 

των Δικαστικών Αρχών, χωρίς τη φυσική παρουσία των πολιτών αλλά και της ανάγκης για 

ψηφιοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης σχετικά με τη 

δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των δικαστικών αποφάσεων από τα δικαστήρια στο 

δικηγόρο και της εκτύπωσής τους με ισχύ επισήμου αντιγράφου για τις περαιτέρω νόμιμες 

ενέργειες, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του δικηγόρου στη Γραμματεία του 

Δικαστικού Καταστήματος.  

5. Την υπ’ αρ. 62428/29-12-2020 εισήγηση της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του 

ν. 4270/2014, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής 

Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα 

με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας μπορεί να προκληθεί απώλεια εσόδων του 

ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(1.700.000,00€) για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως και 31.03.2021, 

αποφασίζουμε:  

 

Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως και 31.3.2021 ισχύουν τα ακόλουθα:  

i. Στα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 

25/2012 (Α’ 53), καθώς και στις αιτήσεις αυτών, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής:  

α) της εισφοράς ύψους τριών (3) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 

10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209),  

β) της εισφοράς ύψους δύο (2) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 

του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209).  

ii. Η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς ύψους δύο (2) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ζ’ 

της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) αναστέλλεται και για τα ακριβή 

αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων που είτε παραλαμβάνονται σε έντυπη μορφή από 

τη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου είτε αποστέλλονται από αυτήν με χρήση 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως ηλεκτρονικά έγγραφα που 

φέρουν προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του αρμοδίου δικαστικού 

υπαλλήλου ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Δικαστηρίου. 

 

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

 

1015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Φ32/143943 της 29/30.12.2020 «Μέτρα στήριξης 

σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής 

παρέμβασης για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (Β’ 

5826) 
 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8l-f3KUVSgw4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSrv8Mk9hqXuV3M6QN51gxYcQ_P_get5eb8kE_LEGMqk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8l-f3KUVSgw4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSrv8Mk9hqXuV3M6QN51gxYcQ_P_get5eb8kE_LEGMqk
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Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 111 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 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 139 του ν. 4764/2020 

«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της 

απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής 

Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256).  

2. Το στοιχείο β’ της παρ. 2 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), (EE L 187 της 26-6-2014).  

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).  

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α 

’133).  

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

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε 

ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.  

6. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α’ 145).  

7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

11. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 

151).  

12. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  

13. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ459/ 19.7.2019 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).  

14. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 
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χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2401).  

15. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 40381/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 

χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2601).  

16. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ. 42887/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 

χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2767).  

17. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ. 44076/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 

χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2798).  

18. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ. 47421/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 

χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3099).  

19. Το άρθρο 8 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 48976/ 2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3165).  

20. Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις επιβλήθηκε 

περιορισμός κατά 35% στις προσφερόμενες θέσεις των σιδηροδρομικών επιβατικών 

μεταφορών.  

21. Το γεγονός ότι η μόνη σιδηροδρομική εταιρεία που παρέχει επιβατικές μεταφορές 

στο σύνολο του ενεργού σιδηροδρομικού δικτύου είναι η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

22. Το γεγονός ότι η ζήτηση των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών τους μήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο είναι ιδιαίτερα αυξημένη στη Χώρα μας λόγω των μετακινήσεων των 

επιβατών κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών.  

23. Τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις των ετών 2018-2019 της Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

24. Το υπό στοιχεία 21187/20/Τ9/2-9-2020 έγγραφο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., με το οποίο 

υπέβαλλε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τα στοιχεία κίνησης για τα έτη 2017, 

2018 και 2019.  

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 

μέχρι 4.000.000,00 ευρώ και θα αντιμετωπισθεί με μεταφορά ισόποσης πίστωσης από τον 

Ε.Φ. 1023-711-0000000 «Υπουργείο Οικονομικών - Γενικές Κρατικές δαπάνες», Α.Λ.Ε. 

2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων 
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προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών, Ειδικός Φορέας 1039 - 203 - 0000000 «Γενική Γραμματεία 

Μεταφορών».  

26. Την υπ’ αρ. 143692/28-12-2020 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων του 

Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο - Κατηγορίες δικαιούχων 

Αντικείμενο της απόφασης είναι η κατ’ αποκοπή αποζημίωση κάθε δεσμευμένης θέσης 

επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στο σύνολο της ελληνικής Επικράτειας για το 

χρονικό διάστημα των μηνών Ιουλίου - Αυγούστου 2020, λόγω των περιορισμών που 

επιβλήθηκαν στον μέγιστο αριθμό επιβατών στις μετακινήσεις.  

Δικαιούχος της αποζημίωσης είναι η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς είναι η μοναδική σιδηροδρομική 

εταιρεία, η οποία παρέχει επιβατικές μεταφορές στο σύνολο του ενεργού σιδηροδρομικού 

δικτύου της ελληνικής Επικράτειας.  

 

Άρθρο 2 

Περίοδος επιδότησης 

Η χορήγηση επιδοτήσεων της παρούσας απόφασης αφορά στους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο, του ημερολογιακού έτους 2020.  

 

Άρθρο 3 

Προσδιορισμός αποζημίωσης 

1. Η αποζημίωση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις εγκεκριμένες οικονομικές 

καταστάσεις των ετών 2018- 2019, τον μέσο όρο των ποσοστών μεταβολής του συνόλου 

των εσόδων της εταιρείας από αστικές, προαστιακές και υπεραστικές σιδηροδρομικές 

επιβατικές μεταφορές για τα έτη 2018-2019, το εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης της 

επιβατικής σιδηροδρομικής κίνησης για τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο, τις προσφερόμενες 

θέσεις για το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου 2019 και 2020.  

2. Η κατ’ αποκοπή αποζημίωση κάθε δεσμευμένης θέσης επιβατικών σιδηροδρομικών 

μεταφορών υπολογίζεται από τον τύπο:  

ΚΑΔΘ = (ΕΕΤΔΑΕΓ + (ΕΕΤΔΑΕΓ * ΕΠΑΕΣΚ))/ ΣΠΘΙουλίου-Αυγούστου2019  

όπου: ΕΕΤΔΑΕΓ=(ΣεσοδωνΣΕΜ2019 + (ΣεσοδωνΣΕΜ2019 * ΜΟΠΜΕΣΕΜ2018-

2019))/ΣΑΔ  

1) ΚΑΔΘ = Κατ’ αποκοπή Αποζημίωση κάθε Δεσμευμένης Θέσης.  
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2) ΕΕΤΔΧΕΓ = Εκτιμώμενα Έσοδα Τυπικού Διμήνου 2020 Άνευ επενέργειας Έκτακτου 

Γεγονότος  

3) ΣεσόδωνΣΕΜ2019 = Σύνολο των εσόδων της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ από αστικές, 

προαστιακές και υπεραστικές Σιδηροδρομικές Επιβατικές Μεταφορές για το έτος 2019. 

Από τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2019 το 

ΣεσόδωνΣΕΜ2019 = 56.186.831,94 ευρώ.  

4) ΜΟΠΜΕΣΕΜ2018-2019 = Μέσος Όρος των Ποσοστών Μεταβολής του συνόλου των 

Εσόδων της εταιρείας από αστικές, προαστιακές και υπεραστικές Σιδηροδρομικές 

Επιβατικές Μεταφορές των ετών 2018-2019. Από τον υπολογισμό του μέσου όρου των 

ποσοστών μεταβολής του συνόλου των εσόδων της εταιρείας από αστικές, προαστιακές 

και υπεραστικές σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές των ετών 2018-2019 το 

ΜΟΠΜΕΣΕΜ2018-2019 = 14,97%.  

5) ΣΑΔ = Συνολικός Αριθμός Διμήνων έτους, ο οποίος είναι 6.  

6) ΕΠΑΕΣΚ = Εκτιμώμενο Ποσοστό Αύξησης της Επιβατικής Σιδηροδρομικής Κίνησης 

για τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο λόγω των θερινών διακοπών. Το ποσοστό αυτό εκτιμάται 

σε 6%.  

7) ΣΠΘΙουλίου-Αυγούστου2019 = Σύνολο Προσφερόμενων Θέσεων διμήνου Ιουλίου 

Αυγούστου έτους 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας οι προσφερόμενες θέσεις 

για το συγκεκριμένο δίμηνο του 2019 ανέρχονται σε 4.199.974,00.  

3. Η αποζημίωση για το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου 2020 προκύπτει από τον τύπο:  

ΣΑΙουλίου-Αυγούστου2020 = ΣΠΘΙουλίου–Αυγούστου2020 * ΠΜΚΠ * ΚΑΔΘ  

1) ΣΑΙουλίου–Αυγούστου2020 = Συνολική Αποζημίωση Ιουλίου Αυγούστου 2020  

2) ΣΠΘΙουλίου-Αυγούστου2020 = Σύνολο Προσφερόμενων Θέσεων για το 2020. Η 

εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ θα καταθέσει βεβαίωση για το σύνολο των προσφερόμενων 

θέσεων του έτους 2020 με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της παρούσης  

3) ΠΜΚΠ = Το Ποσοστό Μείωσης των θέσεων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών 

με Κρατική Παρέμβαση το οποίο ανέρχεται σε 35%  

4) ΚΑΔΘ = Κατ’ αποκοπή Αποζημίωση κάθε Δεσμευμένης Θέσης. Η ΚΑΔΘ 

υπολογίζεται από τον μαθηματικό τύπο της προηγούμενης παραγράφου σε 2,7 ευρώ ανά 

δεσμευμένη θέση.  

4. Το ύψος της συνολικής αποζημίωσης (ΣΑΙουλίου – Αυγο0ύστου 2020) δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 4.000.000 ευρώ.  

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία αποζημίωσης 

1. Για την καταβολή των αποζημιώσεων, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ καταθέτει στο αρμόδιο 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αίτημα εγγράφως εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της 

παρούσας.  
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2. Το ποσό της αποζημίωσης που προκύπτει από το άρθρο 3 της παρούσας θα πιστωθεί 

στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στη συνέχεια θα 

καταβληθεί στην εταιρεία κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της 

παρούσας.  

3. Η πληρωμή πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών μέσω 

της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, 

στα οποία περιλαμβάνονται η αίτηση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 5 της παρούσας.  

4. Η αποζημίωση του άρθρου 1 της παρούσας καταβάλλεται για τον δικαιούχο, κατόπιν 

της έκδοσης σχετικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά 

Για την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πρέπει να 

προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και 

εκκαθάρισης.  

3. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, στον οποίο θα πιστωθούν 

τα χρήματα.  

4. ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.  

5. Βεβαίωση για το σύνολο των προσφερόμενων θέσεων του έτους 2020.  

6. Η υπ’ αρ. 2/39549/0026/11-6-2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1138) εφαρμόζεται 

και εν προκειμένω.  

Συμπληρωματικά, ως απαραίτητα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από την 

αρμόδια οικονομική υπηρεσία είναι τα κάτωθι:  

i. Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης 

οργάνου.  

ii. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην 

οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον: i) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης, ii) ο 

φορέας, του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, iii) το οικονομικό έτος, τον 

προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iv) τα στοιχεία του δικαιούχου 

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ), ν) το δικαιούμενο ποσό, vi) 

οι τυχόν κρατήσεις και ο φόρος, vii) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και viii) η 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.  

iii. Απολογιστικά στοιχεία πληρότητας θέσεων των δρομολογίων των αντίστοιχων 

μηνών, Ιουλίου και Αυγούστου του έτους 2019.  
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Άρθρο 6 

Κοινοποίηση 

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.  

 

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

 

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

 

1016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. A.1285 της 17/30.12.2020 «Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών 

Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων» (Β’ 5831) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Tην εξουσιοδοτική διάταξη του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 40 του ν. 2960/2001 

(Α΄ 265).  

2. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14-4-2003 απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 516) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 13 αυτής.  

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 438/ 1976 (Α΄ 256).  

4. Τις διατάξεις του άρθρου  27 του ν.  2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248).  

5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του 

άρθρου 41 του νόμου αυτού.  

6. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξης 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 (Α΄  94), όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 

5294ΕΞ2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 

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

7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968).  

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινής απόφασης 

του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8exm8YpxeCNktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdzx-k-0zxpRt6BFEqiYntUw-dn5MkVUfYma9OKiEtOE
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Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 

(Α΄ 94).  

9. Την ανάγκη διασφάλισης της κατά το δυνατόν ομαλότερης διεξαγωγής των 

δραστηριοτήτων του εφοδιαστικού κλάδου, στο πλαίσιο των εξαιρετικών περιστάσεων 

που αντιμετωπίζουν οι  οικονομικοί φορείς και οι Τελωνειακές Αρχές, που οφείλονται στη 

λήψη μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  

10. 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 

Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων της παρ. 1α) του άρθρου 13 

της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14-4-2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών (Β΄ 516), των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 

2020, δύναται να γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εντός προθεσμίας 

τριών (3) μηνών από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε ο εφοδιασμός.  

 

Άρθρο 2 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1017. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1287 της 23/30.12.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 

1011/16-1-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

“Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών 

(ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-

2002 (Β΄  1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β΄  1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των 

ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων” (Β΄ 85), όπως ισχύει» (Β’ 5831)  
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. 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8exm8YpxeCNktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdzx-k-0zxpRt6BFEqiYntUw-dn5MkVUfYma9OKiEtOE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r_t-tPq24FQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtakX6rNYyKVdjvoos52gpJk4tuije9yyirbo3Wsj6cny
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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 Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση 

από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν 

άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 (Β΄ 1362) και 

ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» 

(Β΄ 85), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Α.1100/2020 (Β΄ 1751), Α.1176/2020 

(Β΄ 3293) και Α.1238/2020 (Β΄  4755) 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΄ 1362),  

ε) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1135/26-10-2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών 

ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων  - διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. 

(αρ. πρ. 1100772/1474/0015)» (Β΄ 1592),  

στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1063/26-3-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών «Απαγόρευση εισαγωγής/παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών 

μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας 

υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της» (Β΄ 633),  

ζ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1285/31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10-1-2012 (Β΄ 257) “Χρονικά όρια 

δυνατότητας διάθεσης ΦΗΜ και φορολογικών μνημών”» (Β΄ 54/2014),  

η) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1062/21-2-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων «Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 

ΠΟΛ1285/31-12-2013 (Β΄ 54/2014) “Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και 

φορολογικών μνημών”» (Β΄ 592),  

θ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1068/1-4-2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων 

Εσόδων «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) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 

ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 

και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,  
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ια) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), όπως ισχύει.  

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) κοινή 

απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.  

3. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 

Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 

απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 

5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 

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

4. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ως 

προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης απόσυρσης από την χρήση των Φορολογικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις υπό 

στοιχεία ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ 1135/26-10-2005 (Β΄ 1592) 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 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 (ΦΗΜ), 

που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 (Β΄ 1362) 

και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ 

Ταξιμέτρων» (Β΄ 85), όπως ισχύει, ως ακολούθως:  

1. Η παρ. Β΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Η απόσυρση από τη χρήση των ανωτέρω τύπων 

Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-3-2021».  

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Δ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων 

Φ.Η.Μ., υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-3-2021, την παύση αυτών».  

3. Η παρ. Ε΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Από την 1-4-2021 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». 

 

----------.---------- 
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1018. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 92543 

της 30/30.12.2020 «Καθορισμός δόσεων και κατανομή ποσού συνολικού ύψους 

21.018.920,00€ σε Δήμους της Χώρας, έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης» (Β’ 5832) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει,  

β) της περ. α της παρ. 5 του άρθρου τεσσαρακοστού 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),  

γ) του άρθρου τριακοστού της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),  

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 

του ν. 4622/2019 (Α’ 133),  

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),  

ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

2. Την υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 

Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678).  

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

4. Τα υπ’ αρ.: α) 2/53400/21.10.2020 αίτημα του Δήμου Ρόδου, β) 269/2020 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, γ) 347/2020 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου και δ) 

14511/16.12.2020 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου 

Ρόδου.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8exm8YpxeCNnnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX8NZ--wYMhRlFvOQE8v9t9bKjs_IoYq9RLld9-E50Wg
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5. Τα υπ’ αρ.: α) 12560/30.06.2020 αίτημα του Δήμου Ορεστιάδας, β) 72/2020 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας, γ) 67/2020 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ορεστιάδας, δ) 28142/ 

16.12.2020 έγγραφο του Δήμου Ορεστιάδας και ε) 2213/ 15.12.2020 έγγραφο της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ορεστιάδας.  

6. Τα υπ’ αρ.: α) 7878/05.06.2020 και 7374/27.05.2020 αιτήματα του Δήμου 

Αλεξάνδρειας, β) 89/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας, 

γ) 60/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-

Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας και δ) 1233/15.12.2020 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας.  

7. Τα υπ’ αρ.: α) 45371/12.06.2020 αίτημα του Δήμου Ηρακλείου, β) 125/2020 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, γ) 149/2020 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου και δ) 

12095/ 21.12.2020 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης 

Ηρακλείου.  

8. Τα υπ’ αρ.: α) 18765/05.06.2020 αίτημα του Δήμου Θέρμης, β) 121/2020 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης, γ) 78/2020 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θέρμης, δ) 

5869/11.12.2020 και 5914/14.12.2020 έγγραφα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-

Αποχέτευσης Θέρμης.  

9. Τα υπ’ αρ.: α) 9436/11.06.2020 αίτημα του Δήμου Δέλτα, β) 55/2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, γ) 66/2020 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα, δ) 

22340/09.12.2020, 12450/17.07.2020 και 899/13.04.2020 έγγραφα του Δήμου Δέλτα και 

ε) 3304/10.12.2020 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου 

Δέλτα.  

10. Τα υπ’ αρ.: α) 8055/31.07.2020 αίτημα του Δήμου Νέστου, β) 117/2020 και 139/2020 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέστου, γ) 64/2020 και 83/2020 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-

Αποχέτευσης Νέστου, και δ) 11558/15.10.2020 και 10298/21.09.2020 έγγραφα του Δήμου 

Νέστου.  

11. Τα υπ’ αρ.: α) 7557/05.06.2020 αίτημα του Δήμου Παγγαίου, β) 86/2020 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, γ) 63/2020 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου 

Παγγαίου, και δ) 7609/14.12.2020 και 7546/10.12.2020 έγγραφα της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Παγγαίου.  

12. Τα υπ’ αρ.: α) 12560/26.06.2020 αίτημα του Δήμου Εορδαίας, β) 85/2020 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας, γ) 65/2020 και 70/2020 αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Εορδαίας 

και δ) 5823/07.08.2020 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης 

Εορδαίας.  

13. Τα υπ’ αρ.: α) 440/24.06.2020 αίτημα του Δήμου Θήρας, β) 86/2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, γ) 70/2020 απόφαση του Διοικητικού 
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Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θήρας, δ) 

920/16.12.2020 έγγραφο του Δήμου Θήρας και ε) 5423/14.12.2020, 3914/29.09.2020, 

3550/07.09.2020 και 1862/01.06.2020 έγγραφα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-

Αποχέτευσης Θήρας.  

14. Τα υπ’ αρ.: α) 4206/30.06.2020 αίτημα του Δήμου Σητείας, β) 108/2020 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας, γ) 85/2020 και 26/2020 αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σητείας και 

δ) 4713/23.12.2020, 3605/11.06.2020 και 2116/07.08.2020 έγγραφα της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σητείας.  

15. Τα υπ’ αρ.: α) 10664/28.09.2020 αίτημα του Δήμου Σκιάθου, β) 97/2020 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, γ) 50/2020 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σκιάθου, δ) 

10685/29.09.2020, έγγραφο του Δήμου Σκιάθου και ε) 2538/09.10.2020 έγγραφο της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σκιάθου.  

16. Τα υπ’ αρ.: α) 44007/07.07.2020 αίτημα του Δήμου Βόλου, β) 276/2020 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου, γ) 291/2020 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής 

Βόλου και δ) 18690/16.12.2020 και 8765/18.06.2020 έγγραφα της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου.  

17. Τα υπ’ αρ.: α) 9464/01.07.2020 αίτημα του Δήμου Πύλου-Νέστορος, β) 129/2020 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου-Νέστορος γ) 151/2020 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου-Νέστορος, δ) 72/2020 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πύλου-

Νέστορος και ε) 2983/14.12.2020 και 1040/25.05.2020 έγγραφα της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πύλου-Νέστορος.  

18. Τα υπ’ αρ.: α) 5812/23.06.2020 αίτημα του Δήμου Αβδήρων, β) 110/2020 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων, γ) 144/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων, δ) 81/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αβδήρων και ε) 13163/11.12.2020 

έγγραφο του Δήμου Αβδήρων.  

19. Τα υπ’ αρ.: α) 5889/12.05.2020 αίτημα του Δήμου Δίου-Ολύμπου, β) 77/2020 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου, γ) 79/2020 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δίου-

Ολύμπου, δ) 19060/08.12.2020 έγγραφο του Δήμου Δίου-Ολύμπου και ε) 666/10.04.2020 

έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δίου-Ολύμπου.  

20. Τα υπ’ αρ.: α) 10649/15.04.2020 αίτημα του Δήμου Κατερίνης, β) 101/2020 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης, γ) 375/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Κατερίνης, δ) 159/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κατερίνης, ε) 24293/07.08.2020 

έγγραφο του Δήμου Κατερίνης και στ) 6781/08.12.2020, 4096/13.08.2020 και 

1254/01.04.2020 έγγραφα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης 

Κατερίνης.  
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21. Τα υπ’ αρ.: α) 3355/12.05.2020 αίτημα του Δήμου Σιντικής, β) 69/2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιντικής, γ) 37/2020 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σιντικής, δ) 

1869/28.09.2020 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σιντικής 

και ε) από 09.12.2020 Βεβαίωση του Δήμου Σιντικής.  

22. Τα υπ’ αρ.: α) 19115/13.07.2020 αίτημα του Δήμου Σερρών, β) 211/2020 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, γ) 99/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σερρών, δ) 33987/12.11.2020 

έγγραφο του Δήμου Σερρών και ε) 7379/06.08.2020, 5882/25.06.2020 και 

3536/08.04.2020 έγγραφα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σερρών.  

23. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2020/79/30.12.2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή 

Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών.  

24. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των 

Δήμων».  

25. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 

21.018.920,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών των Δήμων, η οποία θα αντιμετωπισθεί 

από τους αποδιδόμενους σε αυτούς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πολυετής συνολική επιβάρυνση των 

προϋπολογισμών των Δήμων για τα έτη 2021-2026 αναλύεται ως εξής: α) ποσό 

3.426.400,41 € για το έτος 2021 έως και το έτος 2024 και β) ποσό 3.106.303,11 € για το 

έτος 2025, αποφασίζουμε:  

 

1. Κατανέμουμε από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, με χρέωση του λογαριασμού 

του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με 

τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» (Νο 158), στους Δήμους του κάτωθι 

πίνακα, συνολικό ποσό 21.018.920,00 € προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης αυτών, για το χρονικό διάστημα 

01.03.2020 έως 30.06.2020, ως ακολούθως:  

 

Α/Α ΚΩΔ.ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 
ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ € 

1 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3.200.973,00 

2 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 395.218,00 

3 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 161.762,00 

4 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.000.000,00 

5 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.120.367,00 
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6 55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 550.000,00 

7 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 749.487,00 

8 55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 862.933,00 

9 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 300.000,00 

10 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.000.000,00 

11 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 284.931,00 

12 54322 ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 250.000,00 

13 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3.827.548,00 

14 51726 ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 477.788,00 

15 57202 ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 361.337,00 

16 56113 ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 450.000,00 

17 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.120.750,00 

18 56216 ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 205.826,00 

19 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.700.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 21.018.920,00 

 

2. Τα ανωτέρω ποσά διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του 

Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 

συμψηφίζονται με τη δικαιούμενη επιχορήγηση που αποδίδεται σε αυτούς από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 

δαπανών τους, σε εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, πλην του Δήμου Ρόδου, στον οποίο 

συμψηφίζονται σε πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Φεβρουάριο 

του 2021.  

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

----------.---------- 
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1019. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84251 της 30/30.12.2020 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Καλυμνίων της 

Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5834)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,  

β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),  

γ) της παρ. 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),  

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 π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),  

στ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192),  

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. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α’ 31),  

θ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),  

ι) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),  

ια) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 

(Α’ 161),  

ιβ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),  

ιγ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 

(Α’ 151) και  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8exm8YpxeCNl_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY2ddDIKQNf8VkV3NONTVqMho5x5D19KfvXLFmHTaxla
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ιδ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 

(Α’ 26).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

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

4. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

5. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» 

(Β’ 3053).  

6. Την υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 

Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678).  

7. 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).  

8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 80588/14.12.2020 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, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 

2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» 

(Β’ 5509), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81699/17.12.2020 

(Β’ 5579) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, 

την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.83418/24.12.2020 (Β’ 5726) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.83978/29.12.2020 

(Β’ 5791) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 

Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, και όπως 

εκάστοτε ισχύει.  

9. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, 

που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι 

οποίοι, ενόψει των τρεχόντων επιδημιολογικών δεδομένων, καθιστούν απολύτως 

αναγκαία την παράταση της ισχύος του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της 
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κυκλοφορίας των πολιτών και περαιτέρω μέτρων προστασίας στον Δήμο Καλυμνίων της 

Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τις 31.12.2020 

και ώρα 06:00 έως και τις 10.1.2021 και ώρα 05:59.  

10. Την από 30.12.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

11. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ. 84250/30.12.2020 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 

Πεδίο εφαρμογής 

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν στον Δήμο Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας 

Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη, 

31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 

05:59.  

 

Άρθρο δεύτερο 

Περιορισμός κυκλοφορίας 

1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που 

συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται 

ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της 

κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του τρίτου, του 

τέταρτου και του πέμπτου άρθρου. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει μέλη της 

Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και 

Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, 

Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις που 

αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας 

και τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του 

Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, 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 και 

των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 

ισχύει, 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. Απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, πάρκα και άλση.  

3. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα 

διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων. Επιβατηγά, 
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δημόσιας και ιδιωτικής χρήσεως, οχήματα κυκλοφορούν για τους λόγους των άρθρων 

τρίτου, τέταρτου και πέμπτου, μόνο με τον οδηγό και έως έναν (1) επιβάτη. Εξαιρούνται 

του περιορισμού του προηγούμενου εδαφίου οχήματα στα οποία επιβαίνουν, πλην του 

οδηγού, ανήλικα τέκνα, υπό την προϋπόθεση ότι η κατ’ οίκον παραμονή τους υπό την 

εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη. Εξαιρούνται επίσης δημόσιας χρήσης οχήματα που 

μεταφέρουν πρόσωπο, το οποίο χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή 

του. Ειδικώς η λειτουργία επιβατηγών υπηρεσιακών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για 

τη μεταφορά προσωπικού από και προς την εργασία επιτρέπεται μόνο με επίδειξη 

βεβαίωσης του εργοδότη και σχετικού δελτίου κίνησης, από το οποίο προκύπτει η 

διαδρομή του οχήματος, και υπό την προϋπόθεση της κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο του 

πενήντα τοις εκατό (50%) των διαθέσιμων θέσεων επιβατών.  

 

Άρθρο τρίτο 

Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας 

1. Από τις 5.00 έως τις 18:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την 

εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους 

ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:  

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.  

β) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή 

μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική 

επικοινωνία).  

γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν 

είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.  

δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.  

ε) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.  

στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση 

διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη 

διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο 

(2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας 

απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.  

η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.  

θ) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό 

ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την 

επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.  

ι) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, 

εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.  
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ια) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός 

του δήμου κατοικίας του πολίτη.  

2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά 

μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης, σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) και (ι) της 

παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή 

διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον 

εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε 

περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, 

περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του 

εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης 

υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου 

εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:  

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου, μέσω της εφαρμογής του Μητρώου 

Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov. gr και κατ’ 

εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου 

προσωπικού.  

β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση 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 της 

παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) 

ημερών.  

γ) 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 

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.  

δ) Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, μπορεί να λαμβάνεται από την 

ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πάγια βεβαίωση 

κίνησης (τύπου Α).  

3. Για τις περ. (β) έως και (ζ), καθώς και (θ) της παρ. 1, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε 

μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με 

προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο 

προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση 
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τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από την 

ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να 

χορηγούνται μέσω δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 

απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή 

ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο 

forma.gov.gr. Για την περ. (η) της παρ. 1 απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, 

που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-

hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Οι βεβαιώσεις της 

παρούσας υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής 

δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Για την περ. (ια) της παρ. 1 

απαιτείται βεβαίωση του δήμου κατοικίας του πολίτη, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η 

ημέρα ή οι ημέρες και ο προγραμματισμένος χρόνος σίτισης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες.  

 

Άρθρο τέταρτο 

Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της νύκτας 

Από τις 18:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους 

ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την 

εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους 

υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή 

κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία) και γ) ατομική 

κίνηση με κατοικίδιο ζώο. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης 

εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου τρίτου.  

 

Άρθρο πέμπτο 

Μετακινήσεις εκτός των ορίων του Δήμου Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας 

Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων του Δήμου Καλυμνίων της Περιφερειακής 

Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων 

μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο: α) Από και προς την εργασία, β) για λόγους υγείας, 

γ) προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας και δ) για 

μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει η παρούσα ή μετάβαση 

διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη 

διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για 

την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του 

άρθρου τρίτου.  

 

Άρθρο έκτο 

Ειδικοί κανόνες και αναστολή λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών, ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού 

https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
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Κατά τον χρόνο ισχύος της παρούσας ισχύουν τα μέτρα της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 

ισχύει, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:  

1. Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών υπό τους ειδικότερους όρους 

του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

2. Τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30.  

3. Aναστέλλεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων των σημείων 23, 24, 25, 26, 29 και 

30 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) 

κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, ήτοι α) κάθε δραστηριότητας του ν. 

4497/2017 (Α’ 171), β) του λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένης και της δραστηριότητας 

της παράδοσης εκτός καταστήματος (click away), καθώς και του λιανικού εμπορίου 

βιβλίων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 

κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), γ) των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών μανικιούρ, πεντικιούρ 

και περιποίησης νυχιών κ.λπ., δ) των δραστηριοτήτων σχολών ερασιτεχνών οδηγών, 

σχολών οδηγών αυτοκινήτων, σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων 

(Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ, ΚΕΘΕΥΟ), Σχολών 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και Σχολών Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR 

(ΣΕΚΟΟΜΕΕ) και ε) των υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών, 

εξαιρουμένου του τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών 

και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων με τους όρους και προϋποθέσεις του σημείου 30 

του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 

(Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης.  

4. Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος, κάθε πέντε (5) ημέρες, 

για κορωνοϊό COVID-19, είτε με τη μέθοδο PCR είτε με χρήση ταχέων αντιγονικών 

δοκιμασιών (rapid test), στους εργαζόμενους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 

(ΜΦΗ), προκειμένου να περιοριστεί η περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και 

να μειωθεί ο κίνδυνος για τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για τους 

εργαζόμενους στις ΜΦΗ και το οικείο περιβάλλον τους.  

5. Διενεργείται υποχρεωτικός έλεγχος με χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid 

test) σε μικροπωλητές, καθώς και περιοδικός επανέλεγχος αυτών κάθε τρεις (3) ημέρες, 

ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου.  

 

Άρθρο έβδομο 

Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις 

1. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη 

διαπίστωση των παραβάσεων, τις κυρώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων 

διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη 

προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης κοινού, εφαρμόζονται 

τα άρθρα 6 και 8 έως 13 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής 

υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.  
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2. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας των άρθρων δεύτερου 

έως και πέμπτου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 

πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο 

εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς 

βεβαίωσης του άρθρου τρίτου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, 

διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.  

3. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση της 

αναστολής λειτουργίας του άρθρου έκτου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων 

(5.000) ευρώ για κάθε παράβαση. Στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας 

επιβάλλεται για την ίδια παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.  

4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης υποβολής σε περιοδικό εργαστηριακό 

έλεγχο της παρ. 4 του άρθρου έκτου επιβάλλεται στους εργαζομένους διοικητικό πρόστιμο 

πεντακοσίων (500) ευρώ και στους εργοδότες τους διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων 

(3.000) ευρώ ανά παράβαση.  

5. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές 

κυρώσεις.  

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 

ισχύει.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 

1. Για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η τέλεση, με την 

παρουσία φυσικών προσώπων και με την επιφύλαξη της παρ. 2, κάθε είδους λειτουργιών, 

λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών και πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών σε όλους 

ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, 

κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων 

οίκων, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους 

και χωρητικότητας τους, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 

υγείας.  

2. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε 

είδους θρησκευτικής τελετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από 

θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό 

προσωπικό (όπως ιεροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν 

υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώρους λατρείας εκτός των Ιερών Ναών στους 

οποίους χοροστατεί Μητροπολίτης, στους οποίους ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι (6), 

και υπό την προϋπόθεση τήρησης: α) της αναλογίας ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας 

με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους, καθώς και β) των θεσπισθέντων 

προληπτικών μέτρων υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Οι 

θύρες εισόδου και εξόδου του χώρου λατρείας παραμένουν κλειστές και ο κατά νόμο 

θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα, ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν εισέρχεται στον χώρο λατρείας κατά τη 

διάρκεια της τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε είδους 
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θρησκευτικής τελετής. Σε περίπτωση που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική σύναξη, 

ιεροπραξία ή κάθε είδους θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από εθνικής ή τοπικής 

εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία 

του απολύτως αναγκαίου τεχνικού προσωπικού του μέσου, το οποίο δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.  

3. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους χώρους λατρείας 

που βρίσκονται εντός δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή άλλων 

υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, 

γηροκομείων, οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων). Η κατ’ εξαίρεση τέλεση 

λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών 

που προβλέπεται στην παρ. 2 δεν επιτρέπεται σε χώρους λατρείας που βρίσκονται εντός 

ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων 

εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).  

4. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης 

του συνόλου της Επικράτειας, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας δεν 

δέχονται κοινό και πιστούς σε οργανωμένες ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Η 

λατρευτική ζωή των Ιερών Μονών, των Μοναστηριών και των Ησυχαστηρίων μπορεί να 

συνεχίζεται, κατά την κρίση του Ηγουμένου ή της Ηγουμένης και κατόπιν έγκρισης του 

επιχώριου Μητροπολίτη, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν συμμετέχει κανένας άλλος 

πλην της μοναστικής αδελφότητας και με ανώτατο όριο τα δέκα (10) μέλη της μοναστικής 

αδελφότητας, τηρώντας τον κανόνα ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη 

απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους και εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής που 

έχουν θεσπίσει οι δημόσιες αρχές για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

5. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες και 

λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία 

θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή και η προσέλευση συγγενών, 

φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού 

λειτουργού, έως εννέα (9) ατόμων και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής, 

τηρουμένων αυστηρώς των λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών των 

υγειονομικών αρχών. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία και διαχείριση των 

κοιμητηρίων επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν να αποτρέπουν 

την προσέλευση προσώπων, στα οποία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. 

 

----------.---------- 
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1020. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84485 της 

31/31.12.2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα 

Στροφής του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5870) 
(Καταργήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου έβδομου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 617/2021 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Κοινότητες Στροφής, 

Αγιοχωρίου, Νέδας και Ηπίου του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας 

Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 13), κατωτ. αριθ. 1035 και από την έναρξη 

ισχύος της ιδίας άνω απ.) 

 

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

 

1021. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 

οικ.42711/2020 της 28/31.12.2020 «Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης αδειών 

διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 

4251/2014» (Β’ 5860) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παρ. 20 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και 

Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80),  

β) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 15 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), που 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’76),  

γ) του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για 

τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Εσωτερικών» (Α’ 215),  

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

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

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με την παρ. 

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

ε) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),  

στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89QxbLRT0LUDNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQOix-f3QCoEkbAJ330InjN9DSo8bkzOWrMlWWigjRks
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mwqrihVEQjztIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBMcqHKRSHDucmsuddIcYZ9xtKrTftExVgrevL_mix2w
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8o2wn0XoQrrbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXkZujkSZcanfGiKfO88_yuQELoqISYkkPU00B1ta233
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ζ) του π.δ. 106/2020 “Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου” (A’255).  

2. Της υπ’ αρ. 13850/13-4-2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 

«Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης αδειών διαμονής, που χορηγούνται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει» (Β’ 1506) .  

3. Της υπ’ αρ. 16379/5-6-2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 

«Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης αδειών διαμονής, που χορηγούνται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 20Β του ν. 4251/ 2014 όπως ισχύει.» (Β’2438).  

4. Την αναγκαιότητα συνέχισης της διευκόλυνσης των σχετικών διαδικασιών αναφορικά 

με την υποβολή αιτήματος για τη χορήγηση των αδειών διαμονής που εκδίδονται δυνάμει 

του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014.  

5. Την υπ’ αρ. 15771/23.12.20 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την 

οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

1. Από 1.1.2021, οι αιτήσεις για την αρχική χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, 

καθώς και οι αιτήσεις για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής στα μέλη οικογένειας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 δύνανται να 

κατατίθενται, πέραν των υπηρεσιών μιας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και στην αρμόδια 

Διεύθυνση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η υποβολή των ανωτέρω 

αιτήσεων στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

διενεργείται μόνο σε προκαθορισμένη ημερομηνία η οποία προσδιορίζεται με 

προγραμματισμένη επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών.  

2. Κατά την εφαρμογή της παρ. 1, η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής των αδειών 

διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 

4251/2014, ανατίθεται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής 

Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

 

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

 

1022. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1300 της 29/31.12.2020 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, 

του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για 

την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)” (Β’ 2470), 

όπως ισχύει» (Β’ 5862)  
Για άλλες τροποποιήσεις, βλ. την υ.α. Α.1054/2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Α.1138/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8o2wn0XoQrrbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbKmzD6osQ4PsUYjCPq53vB3tP9jjWE1UG8O0Pv-hd5E
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“Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε 

άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του 

ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)”, (Β΄ 2470), όπως ισχύει» (Β΄ 1245), κατωτ. αριθ. 1217. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του 

ν. 4646/2019 (Α’ 201) και ισχύει.  

β) Του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 251), όπως ισχύει.  

γ) Του Κεφ. 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).  

δ) Του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α’ 285), όπως ισχύει.  

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.  

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.  

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

5. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

6. Την υπό στοιχεία 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 

Βεσυρόπουλο»(Β’ 3051).  

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, τις αποφάσεις υπό 

στοιχεία 39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό 

στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της 

θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

8. Την υπό στοιχεία Α. 1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και 

του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της 

διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων ως 

προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8V49WiEDx08MliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfADxRPyHyDqicR7QUQs1Kt4ywdO32rKRmrmkThtkJR5
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Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την 

αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.  

10. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του 

χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470), όπως ισχύει, ως 

ακολούθως: 

 

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 4 προστίθεται η περ. ε’ ως εξής:  

«ε) της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω 

του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που εκδίδουν 

παραστατικά και διενεργούν συναλλαγές χονδρικής (έσοδα τιμολόγησης και έξοδα 

αυτοτιμολόγησης) και για τις οντότητες που διενεργούν συναλλαγές λιανικής και δεν 

έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.».  

2. Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:  

«α) Σε πραγματικό χρόνο, εφόσον τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις 

περιπτώσεις α’ και ε’ της παρ. 6 του άρθρου 4».  

3. Η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:  

«γ) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που 

καθορίζεται στην περίπτωση γ’ της παρ. 6 του άρθρου 4, μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα 

του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν».  

4. Οι υποπερ. γα’ και γβ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 διαγράφονται.  

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές 

οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα 

πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα 

δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο, ανά περίπτωση».  

6. Η παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από λιανικές 

συναλλαγές, διαβιβάζονται στο χρόνο που ορίζεται, ανά περίπτωση, στην παρ. του 

παρόντος άρθρου.  

Για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την 

Α.Α.Δ.Ε., τα υπόψη δεδομένα διαβιβάζονται στον χρόνο που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.  
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Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής 

μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό, ERP) τα οποία είναι 

συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα εντός 

πέντε (5) ημερών από την έκδοση αυτών.  

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τα έσοδα από 

λιανικές συναλλαγές».  

7. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:  

«ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ 

α) Από την 20.7.2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA 

τα δεδομένα της σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης εξόδων σε 

περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την 

ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. 

Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προαιρετικά ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εσόδων 

καθώς και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των 

δεδομένων που εκδίδονται από 20.7.2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.  

β) Από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020 δύνανται να διαβιβάζονται στην ψηφιακή 

πλατφόρμα myData τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων 

των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται το παραπάνω χρονικό διάστημα, με τους 

λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης 

Στοιχείων στο χρόνο που ορίζεται στις επόμενες περ. γ) έως ε).  

γ) Έως και την 28.2.2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της 

σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι 

χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά 

στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, εκτός από τα 

δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄ 

ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των 

παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και την 

31.12.2020, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το Λήπτη από 1.3.2021 έως και 

31.3.2021. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές 

έως 30.4.2021.  

δ) Έως την 31.3.2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της 

σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση 

αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 

1.10.2020 έως και την 31.12.2020, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν 

προγενέστερα σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄ ανωτέρω.  

ε) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό 

διάστημα από 1.10.2020 έως 31.12.2020, δύναται να διενεργείται έως και την 31.3.2021.  

στ) Από την 1.7.2021 τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων της παρούσας που 

εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην 
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ψηφιακή πλατφόρμα myData και με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των 

Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.  

ζ) Έως την 31.10.2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι 

χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων 

σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί 

από την 1.1.2021 έως και την 30.6.2021, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες 

διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περ. α΄ ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη 

διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται για 

στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και την 30.6.2021, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από 

το Λήπτη από 1.11.2021 έως και 30.11.2021. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να 

χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 31.12.2021. Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής 

που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα 

δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.  

η) Έως την 30.11.2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι 

χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση 

αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.1.2021 

έως και την 30.6.2021, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα 

σύμφωνα με την περ. α΄ ανωτέρω. Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε 

συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των 

συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.  

θ) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό 

διάστημα από 1.1.2021 έως και την 30.6.2021 διενεργείται έως την 31.12.2021». 

Η παρ. 7, 

-όπως είχε αντικατασταθεί με την παρούσα, 

-αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 της υ.α. Α.1054/2021 «Τροποποίηση της 

υπό στοιχεία Α.1138/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 

της Α.Α.Δ.Ε. “Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 

καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)”, (Β΄ 2470), όπως ισχύει» (Β΄ 1245), κατωτ. 

αριθ. 1217. 

8. Στο παράρτημα «Τύποι και Δεδομένα Παραστατικών Πίνακας 2. Στήλες 

Παραστατικών» της παρούσας προστίθενται- αντικαθίστανται - τροποποιούνται οι 

παρακάτω τιμές ανά περίπτωση:  

«Στήλη 25_Κατηγορίες % Φ.Π.Α. στην υποκατηγορία Άνευ ΦΠΑ  

- Χωρίς ΦΠΑ -άρθρο 2 και 3 του κώδικα ΦΠΑ (τροποποίηση)  

- Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ.1029/1995 (προσθήκη)  

- Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ.1167/2015(προσθήκη)  

- Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ(προσθήκη)  

Στήλη 27_Κατηγορίες % Παρ. Φόρου  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8V49WiEDx08MliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfADxRPyHyDqicR7QUQs1Kt4ywdO32rKRmrmkThtkJR5
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στην υποκατηγορία Λοιπές περιπτώσεις παρακρατήσεων φόρου(προσθήκη)  

- Παρακρατήσεις συναλλαγών αλλοδαπής βάσει συμβάσεων αποφυγής διπλής 

φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση(προσθήκη)  

- Λοιπές Παρακρατήσεις Φόρου _με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση(προσθήκη)  

Στήλη 29_Κατηγορίες % Λοιπών φόρων  

στην υποκατηγορία 1. Φόρος Ασφαλίστρων  

- α) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%_ποσοστό 20% (προσθήκη)  

- α1) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%_ποσοστό 15% -(αντικατάσταση και συγχώνευση 

α1 και α2 στο α)  

- α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%_ποσοστό 5% - (αντικατάσταση και συγχώνευση 

α1 και α2 στο α)  

στην υποκατηγορία 5. Λοιπές Περιπτώσεις Λοιπών Φόρων (προσθήκη)  

- Τελωνειακοί Δασμοί-Φόροι_με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)  

- Λοιποί Φόροι_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)  

- Επιβαρύνσεις Λοιπών Φορέων με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)  

Στήλη 31_Κατηγορίες % Χαρτοσήμου  

- Λοιπές περιπτώσεις Χαρτοσήμου_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)  

Στήλη 33_Κατηγορίες % Τελών  

στην υποκατηγορία 6. Λοιπές Περιπτώσεις Τελών (προσθήκη)  

- Λοιπά τέλη_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)»  

- Τέλη Λοιπών Φορέων_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)» 

 

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

 

1023. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1302 της 31/31.12.2020 «Παράταση προθεσμίας υποβολής 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων» (Β’ 5865)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Του άρθρου 6, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 7, του άρθρου 15,του άρθρου 18, του 

άρθρου 30, του άρθρου 31 και του άρθρου 32 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν,  

β) των άρθρων 3, 44, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67 και 69 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), 

όπως ισχύουν,  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8o2wn0XoQrrYliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZv15wLxQGpg6hqmz1gx-b9xbvDriHO9AU7wKxIuGvZB
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γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 

4389/2016 (Α’  94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 

41 αυτού, όπως ισχύουν,  

δ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 

ισχύει.  

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’372) κοινή 

απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 

ισχύουν.  

3. Την υπ’  αρ. 1/20.1.2016 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 και την υπ’  αρ. 39/3/30.11.2017 

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

της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

4. Την υπό στοιχεία Α. 1070/2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 1267).  

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/ 1992 (Α’ 34).  

6. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των φορολογουμένων που λόγω των 

μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19 και την απορρύθμιση της οικονομικής και 

κοινωνικής ζωής, αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών 

τους υποχρεώσεων.  

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Παρατείνεται έως την 26η Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής των κάτωθι 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των οποίων η καταληκτική 

προθεσμία υποβολής είναι η 31η Δεκεμβρίου 2020:  

1) Τροποποιητικές δηλώσεις, για ποσά αγροτικών επιδοτήσεων, που ανάγονται σε 

προηγούμενα έτη, εφόσον η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

εντός του 2020.  

2) Δηλώσεις φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου για 

τις οποίες υπόχρεοι σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του.  
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3) Δηλώσεις φορολογούμενων των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφοράς της 

φορολογικής τους κατοικίας στην αλλοδαπή εντός του 2020 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά 

τους λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν 

κρίθηκαν επαρκή και ακριβή (σχετ. ΠΟΛ. 1201/2017 άρθρο 5).  

4) Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς 

ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά 

επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων 

του ΕΣΥ, κ.λ.π. εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2020.  

5) Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του 

δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή 

τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον 

εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, και οι οποίες θεωρούνται εμπρόθεσμες, 

εφόσον η βεβαίωση από τον φορέα εκδόθηκε ή τροποποιήθηκε εντός του 2020.  

 

Άρθρο 2 

Για όλες τις ανωτέρω από 1 έως 5 περιπτώσεις, οι δηλώσεις υποβάλλονται στον 

προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με φυσικό φάκελο ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή 

με υπηρεσία ταχυμεταφοράς).  

 

Άρθρο 3 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1024. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1301 της 31/31.12.2020 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής, 

των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων, που ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 11 

της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Β’ 

5865)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 περί παροχής πληροφοριών από 

τρίτους (Α’ 170), όπως ισχύουν,  

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους 

Πρώτου του ν. 4389/2016 και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 

και του άρθρου 41 αυτού (Α’  94), όπως ισχύουν,  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8o2wn0XoQrrYliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZv15wLxQGpg6hqmz1gx-b9xbvDriHO9AU7wKxIuGvZB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8o2wn0XoQrrYliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZv15wLxQGpg6hqmz1gx-b9xbvDriHO9AU7wKxIuGvZB
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γ) την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

2. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 

Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση 

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

Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων»(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή 

Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’  3579), όπως τροποποιήθηκε 

με τις Α. 1139/2020 (Β’  2269), Α 1243/2020 (Β’  4914) και Α 1253/2020 (Β’ 5180) 

αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.  

4. Την υπό στοιχεία Α. 1264/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της 

προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 

Περιουσίας» και της δήλωσης λύσης της μίσθωσης του άρθρου 9 καθώς και της 

προθεσμίας της παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) 

απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 5345).  

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων που λαμβάνουν ειδοποίηση για υποβολή της 

«Δήλωσης Covid» ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 

Περιουσίας», προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους.  

6. 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 

Η προθεσμία της παρ.  8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 29η 

Ιανουαρίου 2021.  

 

Άρθρο 2 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 
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1025. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθμ. Γ2α/οικ. 84093 της 30/31.12.2020 «Τροποποίηση - συμπλήρωση του 

Οργανισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου» (Β’ 5889)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 4638/2019 

«Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την 

υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α’ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α’ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 150) και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 181) και, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4690/2020 

(Α’ 104),  

2. το άρθρο 6 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 37), όπως ισχύει,  

3. το άρθρο 165 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),  

4. 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,  

5. το άρθρο πρώτο του ν. 4702/2020 «Κύρωση: α) της από 23.6.2020 τροποποίησης της 

από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς, β) των από 23.6.2020 Επιμέρους Συμβάσεων Δωρεάς για 

τα Έργα ΙΧ και Χ και γ) της από 23.6.2020 τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης 

Δωρεάς για το Έργο VII - Τραύμα της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του 

Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικού 

Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, που 

κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α’ 89), συμπλήρωση του ν. 4693/2020 (Α’ 116) και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 130),  

6. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 

του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),  

7. το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α’ 32),  

8. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), όπως ισχύει,  

9. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8LD8gBzPARmVp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtesXdrRHMGhnqEdtg5z6uDno5Q1YT9xYlSu4H3i1-RQ4
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10. την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 

(Β’ 3360),  

11. την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805),  

12. την υπό στοιχεία Υ68/20-10-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 

Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678),  

13. την υπό στοιχεία Υ4α/ΟΙΚ 39173/10-04-2012 κοινή υπουργική απόφαση 

«Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου» (Β’ 1251), όπως 

ισχύει,  

14. την υπ’ αρ. 36929/13-08-2020 εισήγηση της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης,  

15. το υπ’ αρ. 49390/23-10-2020 έγγραφο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης,  

16. το υπ’ αρ. 11882/04-08-2020 έγγραφο του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου,  

17. την υπ’ αρ. 130η/08-10-2020 (θέμα 6ο) Συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΕ,  

18. την υπό στοιχεία Β1α, Β2α/οικ. 73253/16-11-2020 εισήγηση της Γεν. Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,  

19. το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, προκαλείται 

πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του ετήσιου προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του Π.Γ.Ν. 

Ηρακλείου, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 60.485,34 ευρώ που αφορά σε 

λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ, Ύδρευση, κ.λπ.). Η εν λόγω ετήσια δαπάνη θα βαρύνει και 

τους επόμενους ετήσιους προϋπολογισμούς του Φορέα εντός των ορίων εκάστου 

οικονομικού έτους του ισχύοντος ΜΠΔΣ. Αναφορικά με τις θέσεις προσωπικού που 

κατανέμονται, αυτές αποτελούν μέρος των 1.000 οργανικών θέσεων νοσηλευτικού 

προσωπικού που έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020, αποφασίζουμε:  

 

Η υπό στοιχεία Υ4α/ΟΙΚ 39173/10-04-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός 

του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου» (Β’  1251), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπό στοιχεία Υ4α/30233/13/20-05-2013 (Β’ 1289), 

Υ4α/60721/ 08-10-2014 (Β’ 2796), Α3α/19842/07-07-2016 (Β’ 2342), Α3α/64589/06-10-

2016 (Β’ 3421), Α3α/43345/23-08-2017 (Β’  3033), Γ2α/20671/05-10-2018 (Β’  4969), 

Γ2α/οικ. 90570/22-11-2018 (Β’ 5261), Γ2α/οικ.64275/12-09-2019 (Β’  3563), 

Γ2α/17308/09-07-2020 (Β’  3179), Γ2α/οικ. 53367/31-08-2020 (Β’ 3674) αποφάσεις, 

τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:  

 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 4 «ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:  
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«Άρθρο 4 

ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ 

Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου ορίζεται σε επτακόσιες εβδομήντα μία (771) 

οργανικές κλίνες».  

 

Άρθρο 2 

Στο άρθρο 6 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» αναδιατυπώνεται ο Β’ 

Χειρουργικός Τομέας ως εξής:  

«δ) Β’ Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 143 κλινών»  

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει.  

 

Άρθρο 3 

Στο άρθρο 16 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» και ειδικότερα στην παρ. 3 «ΘΕΣΕΙΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» κατανέμονται οι κάτωθι θέσεις προσωπικού, οι οποίες 

συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, ως εξής:  

α) πέντε (5) θέσεις κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και  

β) σαράντα (40) θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.  

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) και ως εκ τούτου οι θέσεις των συγκεκριμένων κλάδων διαμορφώνονται 

ως ακολούθως:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ  

Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής  

Πενήντα οκτώ (58) θέσεις  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ  

Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής  

Τετρακόσιες ογδόντα δύο (482) θέσεις  

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει. 

 

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

 

1026. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθμ. Γ2α/67041 της 31/31.12.2020 «Τροποποίηση – συμπλήρωση του Οργανισμού 

του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής “ΚΑΤ”» (Β’ 5891)  
 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MRUJrfq-sV0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVa9nMHK5rhT3hZl-cf1gGjXj1HTIOmNuoIp08OIR9iU
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Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 4638/2019 

«Κύρωση: α) της από 25-9-2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 

“Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου 

διαμονής” (Α΄ 142), β) της από 30-9-2019 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών 

και Υγείας” (Α΄ 145), γ) της από 4-10-2019 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας” (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 181) και όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).  

2. Τα άρθρα 6 και 7 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37), όπως ισχύει.  

3. Το άρθρο 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 

νόμου “Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης 

μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της 

Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 

διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), όπως ισχύουν.  

4. 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” (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 ισχύει.  

5. Το άρθρο πρώτο του ν.  4702/2020 «Κύρωση: α) της από 23-6-2020 τροποποίησης της 

από 6-9-2018 Σύμβασης Δωρεάς, β) των από 23-6-2020 Επιμέρους Συμβάσεων Δωρεάς 

για τα Έργα ΙΧ και Χ και γ) της από 23-6-2020 τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης 

Δωρεάς για το Έργο VII - Τραύμα της από 6-9-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του 

Ιδρύματος “ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ” και του Ελληνικού 

Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, που 

κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 89), συμπλήρωση του ν. 4693/2020 (Α΄ 116) και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 130).  

6. Tο άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και την παρ. 22 του 

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

7. Το π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α΄ 32), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).  
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10. Την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο 

Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3360).  

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄ 4805).  

12. Την υπό στοιχεία Υ68/20-10-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 

Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β΄ 4678).  

13. Την υπό στοιχεία Υ4α/123768/31-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός 

του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής “ΚΑΤ”» (Β΄ 3485), όπως ισχύει.  

14. Τις αποφάσεις μετάταξης προσωπικού που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως Γ΄ 697/2014 (σχετικό και το ΝΠΔΔ 90/1992), Γ’ 1007/2014 (διόρθωση 

σφάλματος), Γ’ 509/2016, Γ’ 1191/2016, Γ’ 1196/2016 και Γ’ 1218/2018.  

15. Τις υπ’ αρ. 38456/07-09-2020 και 45813/19-10-2020 εισηγήσεις της 1ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.  

16. Το απόσπασμα πρακτικών της 17ης/24-07-2020 (θέμα 3ο) συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΚΑΤ».  

17. Τα πρακτικά της υπ’ αρ. 125/01-09-2020 συνεδρίασης του Κε.Σ.Υ.Πε. (θέμα 10ο).  

18. Την υπό στοιχεία Β1α, Β2α/οικ. 72359/12-11-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.  

19. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, προκαλείται 

πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής 

«ΚΑΤ», η οποία ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 4.060.000,00 € για λειτουργικές δαπάνες 

(φαρμακευτικό υλικό, υγειονομικό υλικό φαρμακείου κ.λπ.) και 122.268,00 € για πλάγιες 

δαπάνες (φωτισμός, ύδρευση, θέρμανση, καθαριότητα, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.) του 

νοσοκομείου. Η εν λόγω ετήσια δαπάνη θα βαρύνει τους επόμενους προϋπολογισμούς του 

Φορέα, οι οποίοι θα βρίσκονται εντός των ορίων εκάστου οικονομικού έτους του 

ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.). 

Επιπρόσθετα, και αναφορικά με τις θέσεις του προσωπικού, κατανέμονται 84 θέσεις 

νοσηλευτικού προσωπικού στη Νοσηλευτική Υπηρεσία και 6 θέσεις του κλάδου ΤΕ 

Φυσικοθεραπείας (άρθρο 81 του ν. 4745/2020) στην Ιατρική Υπηρεσία, οι οποίες 

αποτελούν μέρος των χιλίων (1.000) οργανικών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού που 

έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει. Τέλος, προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία υπολογίζεται στο ποσό των εννέα 

χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (9.600,00 €) ετησίως και συνίσταται στην καταβολή επιδόματος 

ευθύνης στους προϊσταμένους των δύο υπό σύσταση τμημάτων στη Νοσηλευτική 

Υπηρεσία και στα επιδόματα ευθύνης ιατρού τομέα και ιατρού Ε.Σ.Υ. Η ως άνω δαπάνη 

θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για κάθε επόμενο οικ. έτος. 

Ειδικότερα θα βαρύνει τους Α.Λ.Ε. 2120104001 και 2120104002 του Φ/ΕΦ 1015-901-

000000 και είναι εντός των προβλέψεων του εκτελούμενου προϋπολογισμού και της 

στοχοθεσίας του Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:  
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Η υπό στοιχεία Υ4α/123768/31-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του 

Γενικού Νοσοκομείου Αττικής “ΚΑΤ” (Β΄ 3485), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με 

τις υπό στοιχεία Υ4α/37773/13/20-05-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1289), 

Υ4α/92693/04-12-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3140), Υ4α/οικ. 39879/ 22-04-

2014 υπουργική απόφαση (Β΄  1085), Α3α/οικ. 112299/24-12-2014 υπουργική απόφαση 

(Β΄ 3504), Α3α/ 62662/14/24-12-2014 υπουργική απόφαση (Β΄ 3534), Α3α/ 46758/14/30-

06-2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 1568), Α3α/ οικ. 3428/18-01-2016 κοινή υπουργική 

απόφαση (Β΄ 95), Α3α/87335/15/04-07-2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 2274), 

Α3α/64852/24-10-2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 3689), Γ2α/οικ. 81580/01-11-2017 κοινή 

υπουργική απόφαση (Β΄ 3884), Γ2α/43849/17/03-04-2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 1369), 

Γ2α/οικ. 90570/22-11-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 5261), Γ2α/74605/18/04-02-

2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄  443) και Γ2α/οικ. 53367/ 31-08-2020 υπουργική 

απόφαση (Β΄ 3674), τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:  

 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 4 «ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:  

 

«Άρθρο 4 

ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ 

Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου ορίζεται σε εξακόσιες ογδόντα (680) οργανικές 

κλίνες».  

 

Άρθρο 2 

Στο άρθρο  6 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:  

α) στην περ. «Α. ΤΟΜΕΙΣ» της παρ. 1 συστήνεται Τομέας Επείγουσας και Εντατικής 

Ιατρικής και ως εκ τούτου η εν λόγω περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής:  

«Α. ΤΟΜΕΙΣ  

α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 199 κλινών  

β) Α΄ Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 200 κλινών  

γ) Β΄ Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 200 κλινών  

δ) Εργαστηριακός Τομέας  

ε) Επείγουσας και Εντατικής Ιατρικής με δυναμικότητα 81 κλινών».  

β) στον Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Ιατρικής εντάσσεται η υφιστάμενη Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας, η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, το Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών (ΤΕΠ), καθώς και μία (1) επιπλέον Μονάδα Εντατικής Θεραπείας που 

συστήνεται με την παρούσα απόφαση και ως εκ τούτου ο εν λόγω Τομέας διαμορφώνεται 

ως ακολούθως:  
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«ε. Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Ιατρικής  

ΤΜΗΜΑΤΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ  

1. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ι  

2. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΙΙ  

3. Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας  

4. Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)»  

γ) η περ. «Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ - ΜΟΝΑΔΕΣ» της παρ. 1 αναδιατυπώνεται ως 

ακολούθως:  

«Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  

Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας».  

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει.  

 

Άρθρο 3 

Στο άρθρο 7 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» και ειδικότερα στην 

παρ. 1 συνιστώνται δύο (2) επιπλέον Νοσηλευτικά Τμήματα τα οποία κατανέμονται στον 

4ο Νοσηλευτικό Τομέα και ο οποίος αναδιαμορφώνεται ως εξής:  

«4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 8 τμήματα που καλύπτουν τον 

Εργαστηριακό Τομέα, τον Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Ιατρικής και τα Διατομεακά 

Τμήματα».  

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει.  

 

Άρθρο 4 

Στο άρθρο  15 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:  

1. στην παρ. 2 «ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» και ειδικότερα στην περ. (Γ) 

κατανέμονται έξι (6) θέσεις κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας, οι οποίες συστάθηκαν με τη 

διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως ισχύει.  

Οι εν λόγω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις του κλάδου και δεν 

συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32) και ως εκ τούτου 

οι θέσεις του συγκεκριμένου κλάδου διαμορφώνονται ως ακολούθως:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ  

Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας  

Πενήντα μία (51) θέσεις  

2. στην παρ. 3 «ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» κατανέμονται οι κάτωθι 

θέσεις προσωπικού που συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 

(Α΄ 104), όπως ισχύει ως εξής:  

α) δεκαοκτώ (18) θέσεις Κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και  
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β) εξήντα έξι (66) θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.  

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) και ως εκ τούτου οι θέσεις των συγκεκριμένων κλάδων διαμορφώνονται 

ως ακολούθως:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ  

Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής  

Σαράντα (40) θέσεις  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ  

Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής  

Τετρακόσιες οκτώ (408) θέσεις  

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει. 

 

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

 

1027. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Aριθμ. A. 1303 της 31/31.12.2020 «Παράταση του χρόνου υποβολής 

δήλωσης τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα» (Β’ 

5912)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τη διάταξη της παρ.  5 του άρθρου  22 του ν. 2020/1992 (Α΄ 34), όπως ισχύει.  

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

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 

(Α΄ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του 

ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.  

5. 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 και την υπό στοιχεία 5294/ΕΞ 2020 απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

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

6. Τις διατάξεις του άρθου 8 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154), όπως ισχύει.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81_IvjGKufvbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYeJY_CeMmp6MtB-5QlyvOYbq4KWl0ojFMFwjFv5h7Tz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81_IvjGKufvbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYeJY_CeMmp6MtB-5QlyvOYbq4KWl0ojFMFwjFv5h7Tz
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7. Την υπό στοιχεία Δ6Α1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινή απόφαση Υπουργού και 

Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130).  

8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» (Β΄ 4738), όπως ισχύει.  

9. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης τέλους διενέργειας 

ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα λόγω της αναστολής λειτουργίας των 

χώρων όπου τα εν λόγω παίγνια διενεργούνται στο πλαίσιο μέτρων που έχουν ληφθεί για 

τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωναϊού.  

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

1. Η υποβολή δήλωσης τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με 

παιγνιόχαρτα, με καταληκτική ημερομηνία την 31-12-2020, παρατείνεται μέχρι και την 

26-2-2021. Η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.  

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τον χρόνο υπογραφής της. 

 

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

 

1028. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Αριθμ. 970/003 της 30.11/31.12.2020 «Δυνατότητα 

επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου στον παραλήπτη χωρίς υπογραφή, λόγω των 

ειδικών συνθηκών που επικρατούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19» 

(Β’ 5976)  
 

Έχοντας υπόψη:  

α. Τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων 

Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82),  

β. 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΄ 184),  

γ. την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 

αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68/2020), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 

(Α΄ 83),  

δ. τον ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44) και ιδιαίτερα τις διατάξεις των 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nU6nj2vaedAfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfbECWXrsT3DU62tTqeWDI2385jWnApptX8IeHzIzP-l
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άρθρων 5 και 11 αυτού, σύμφωνα με τις οποίες η ΕΕΤΤ εκδίδει με απόφασή της τον 

Κανονισμό Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,  

ε. την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 686/064/26-03-2013 «Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (Β΄ 1700) και ιδίως το άρθρο 10 «Υποχρεώσεις Γενικής 

Άδειας»,  

στ. την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 687/328/5-4-2013 «Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (Β΄ 1874),  

ζ. την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 9178/13-3-2020 επιστολή της εταιρείας ACS AEE,  

η. την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 10034/24-3-2020 επιστολή της εταιρείας ΕΛΤΑ courier,  

θ. την υπό στοιχεία 34897/Φ600/18-11-2020 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της 

ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της 

ΕΕΤΤ (Κωνσταντίνου Μασσέλου και Σπυρίδωνα Παντελή).  

Επειδή:  

1. Η Διεύθυνση Ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ, μετά από συγκέντρωση στοιχείων της 

ταχυδρομικής αγοράς, διαπιστώνει ότι τα έκτακτα μέτρα που έχουν επιβληθεί στη χώρα 

για την αντιμετώπιση της διάδοσης της νόσου COVID-19 έχουν προκαλέσει μεταβολή των 

συνθηκών υπό τις οποίες παρέχονται οι ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής 

Άδειας. Τούτο σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση για τις εν λόγω υπηρεσίες έχει 

προκαλέσει δυσλειτουργίες ιδίως όσον αφορά στους χρόνους επίδοσης και στην 

εξυπηρέτηση των χρηστών.  

2. Η έξαρση της νόσου COVID-19 ανάγκασε τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις να 

προσαρμοστούν άμεσα σε σημαντικές και αναπάντεχες μεταβολές στη ροή των 

αποστολών λόγω της ταχείας και απότομης αύξησης της ζήτησης για τις σχετικές 

υπηρεσίες η οποία οξύνεται από τη μείωση προσωπικού λόγω χορήγησης ειδικής άδειας, 

μέτρων καραντίνας ή εγκλεισμού, κρουσμάτων, κ.λπ.  

3. Μέσω επιστολών και ηλεκτρονικών μηνυμάτων, οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις 

αιτήθηκαν, προκειμένου να μην εκθέσουν σε οποιονδήποτε κίνδυνο ή ψυχολογική πίεση 

τους εργαζόμενους και τους παραλήπτες των ταχυδρομικών αντικειμένων, να εξετασθεί 

από την ΕΕΤΤ το ενδεχόμενο παράδοσης των αντικειμένων σε ασφαλές σημείο, χωρίς τη 

λήψη υπογραφής και επαφής με τον παραλήπτη, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην 

παρ. 7 του άρθρου 8 την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 687/328/5-4-2013 «Κώδικας Δεοντολογίας 

Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (Β΄ 1874).  

4. Ανάλογα μέτρα έχουν ληφθεί στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αποφασίζουμε:  

 

1. Καλεί τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας να 

ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ιστοσελίδα, ανακοινώσεις σε καταστήματα, 

www.pricescope.gr), τους πολίτες για τους όρους παροχής των υπηρεσιών τους, όπως 

ισχύουν υπό τις τρέχουσες συνθήκες έκτακτης ανάγκης, τον αναμενόμενο χρόνο 

παράδοσης και για τυχόν αναστολή παραδόσεων σε συγκεκριμένο προορισμό.  
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2. Εγκρίνει, κατ’ εξαίρεση και μόνο προσωρινά, με σκοπό την προληπτική προστασία 

της δημόσιας υγείας, η επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών να γίνεται 

χωρίς υπογραφή του παραλήπτη. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας αυτής 

ο πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών υποχρεούται να διασφαλίζει ότι ο διανομέας 

βεβαιώνει την πραγματοποίηση της επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου στον χρήστη 

και καταγράφει, τουλάχιστον, ημερομηνία τόπο, ώρα επίδοσης και τα στοιχεία του 

παραλήπτη ή/ και την καταχώρηση μοναδικού προσωπικού κωδικού αναγνώρισης που θα 

έχει αποσταλεί στους παραλήπτες. Η βεβαίωση επίδοσης αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή με 

οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στον αποστολέα, ενώ τα πλήρη στοιχεία επίδοσης 

καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο ειδικό σύστημα παρακολούθησης και 

εντοπισμού ταχυδρομικών αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.) που τηρεί ο πάροχος.  

3. Συστήνει στις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες συνθήκες 

λειτουργίας με τον πιο πρόσφορο τρόπο, τηρώντας πλήρως όλες τις υποχρεώσεις που 

υπέχουν οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ν. 4053/2012, τον 

Κανονισμό Γενικών Αδειών και τον Κώδικα Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών, τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ για την προστασία της 

δημόσιας υγείας του προσωπικού και των χρηστών, αποφεύγοντας ανατιμήσεις με 

επίκληση της ενδεχόμενης αύξησης του λειτουργικού κόστους, επιδεικνύοντας κοινωνική 

αλληλεγγύη και συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην κοινή προσπάθεια για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας.  

4. Ορίζει να ισχύσει η παρούσα απόφαση μόνο προσωρινά και μέχρι την έκδοση 

νεότερης σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ. 

 

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

 

1029. 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/ΓΠ.οικ.: 2 της 2/2.1.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1)  
Η παρούσα απ., 

-που είχε τροποποιηθεί από την απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – 

Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων- Υγείας – Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 608 της 5/5.1.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.2/ 2.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορω νοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87G0Owsjc9vwpCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQNvPFNaVfI8JVINDIsX3Qf6RI9Iy-27Ugd3h_3SSoEXfA..
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από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00” (Β’ 1)» (Β’ 11), 

-καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/2021 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00» (Β’ 30), κατωτ. αριθ. 1042 και από την έναρξη ισχύος της άνω 

απ. Με τη δε παρ. 1 ιδίου άνω άρθρου 14 ορίστηκε ότι: «Η παρούσα ισχύει από τη 

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 

και ώρα 6.00».  

Για ειδικότερα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας σε συγκεκριμένες 

Κοινότητες, Δήμους και Περιφερειακές Ενότητες, με επιμέρους διαφοροποιήσεις 

εφαρμογής διατάξεων της παρούσας είχαν εκδοθεί οι υ.α.: 

- Δ1α/Γ.Π.οικ. 295/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην 

Κοινότητα Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας 

Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 8), κατωτ. αριθ. 1032,   

-Δ1α/ΓΠ.οικ.606/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο 

Αλιάρτου - Θεσπιέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 9), κατωτ. 

αριθ. 1033,  

-Δ1α/ΓΠ.οικ. 615/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην 

Κοινότητα Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 

της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Β’ 12), κατωτ. αριθ. 1034. 

-Δ1α/Γ.Π.οικ. 617/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις 

Κοινότητες Στροφής, Αγιοχωρίου, Νέδας και Ηπίου του Δήμου Αρριανών της 

Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 13), 

κατωτ. αριθ. 1035,  

-Δ1α/Γ.Π.οικ. 967 της 7/7.1.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

στην Κοινότητα Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-1» (Β’ 18), κατωτ. αριθ. 1039, 

-Δ1α/Γ.Π.οικ. 1284/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους 

Δήμους Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 25), κατωτ. αριθ. 1040, 

- Δ1α/Γ.Π.οικ. 1286/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον 

Δήμο Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 26), 

κατωτ. αριθ. 1041, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8MlragaduPJbtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijEq2T5ehV5aUvH2hN_RadD2gcp1kLvVaLXioneimSd_X
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8GVKc5uAXifXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL6eYJvzQWjjZGjNhX7zmhfMyOv3wzu6D4MQc88r0PVg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Brhf8tweTVIpCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQNuTDsO25rVrKJ4MGNEC28Qv1o7Lgcli8VixVnVw9CXRg..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yDC9E5e67ropCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQN7q-QMdj3DcwKTlCK4RiR_6w5Y3OXFq2eEKC17QWeYkQ..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8QOHhv6y7tVntIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOgazfVPmkVm1_howYJaevkqaNrB2rdtKxo3582iqmcb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mwqrihVEQjztIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBMcqHKRSHDucmsuddIcYZ9xtKrTftExVgrevL_mix2w
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Ql4wWfRiwJTtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijEDwn1tlfytAeydx7CzNRJveaeF2te83Jl4-IsDU8J5f
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8O8rYwwqcc7DtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijE4UZcn3i_f_zFfQOzVM75W12TFmOrSHMIFraEZulO-v
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oYhmLdkQIKDtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijK8-Ta2MJhCgXQpnFFN_1RU-1l3Now0y1shVJAN0DT56
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-Δ1α/ΓΠ.οικ. 1288/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στους 

Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της 

Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β’ 31), κατωτ. αριθ. 1043.  

 

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

 

1030. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ.47/9 της 4/4.1.2021 «Επέκταση 

προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες 

είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την 

αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), η οποία 

κυρώθηκε με το  άρθρο  2 του ν.  4682/2020 (Α΄  76), όπως συμπληρώθηκε με το  άρθρο 

εικοστό τρίτο της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (Α΄  75), η  οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).  

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

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

(Α΄ 143) και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ΄ του άρθρου 20.  

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020» (Α΄ 209).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου  90 του π.δ.  63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).  

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.  

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), 

όπως ισχύει.  

8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.  

9. 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).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBUyruFwqFiwhuWQICPavRsaCtstTUJO2uMxBVW7XsHA


 

391 

 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

11. Τις διατάξεις του άρθρου  7 του π.δ.  84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 

(Α΄ 123).  

12. Την υπό στοιχεία A.1280/17-12-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)» (Β΄ 5639).  

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄ 4805).  

14. Την υπ’  αρ. Οικ. 54416/3027/31-12-2020  ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή 

Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

15. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Επέκταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών 

Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες, του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής 

των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της 

παρούσας, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε 

ρύθμισης, παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης 

καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις 

και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που 

αφορά η δόση.  

 

Άρθρο 2 

Δικαίωμα υπαγωγής 

Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που:  

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής 

απασχόληση,  

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05-11-2020, ή των οποίων 

τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05-11-2020 κωδικού δευτερεύουσας 

δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 
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εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 

αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05-11-2020.  

 

Άρθρο 3 

Απώλεια ευεργετημάτων 

1. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 2 της 

παρούσας, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους 

και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που κατά την 

ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο 

αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής του άρθρου 1 της παρούσας παύει 

αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την 

ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

2. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής 

της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά 

τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

3. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται 

οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω 

συνταξιοδότησης ή θανάτου, καθώς και οι εργαζόμενοι Ορισμένου Χρόνου των οποίων 

η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου, 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

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

 

 


