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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 957 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 9.12.2020 (με το ΦΕΚ Α΄ 245). 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 δέκα συνεχόμενους τόμους Ι,  ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII, 

VIII, ΙΧ και Χ 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 9.12.2020 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 9.12.2020. 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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955. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/62577 της 1/7.12.2020 

«Κατανομή οργανικών θέσεων του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ”» (B’ 

5388) .......................................................................................................................... 352 

956. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 49989/1266 της 4/7.12.2020 

«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β’ 5391) ........................................ 352 

957. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4759 της 9/9.12.2020 «Εκσυγχρονισμός της 

Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 245) .... 361 
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881. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 

Β1.α/οικ.70594 της 4/9.11.2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη 

δαπανών για υλικά, υπηρεσίες και εξοπλισμό των Νοσοκομείων, των Δ.Υ.Πε. και 

λοιπών φορέων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β’ 

4915) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), 

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

2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 31).  

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).  

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).  

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

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 155).  

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  

10. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ. 68901/27.10.2020 εισήγηση της περ. (ε) της 

παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία 

από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού ύψους ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα αντιμετωπιστεί από 

τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που 

σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

11. Το από 27.10.2020 Υ.Σ. της Διεύθυνσης Οικ. Εποπτείας Φ.Γ.Κ. με το οποίο μας 

διαβιβάσθηκε ακριβές αντίγραφο των πρακτικών των 131ης (3 Ο.Ε.) και 132ης 

Συνεδριάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (Κε.Σ.Υ.Πε.) 

το οποίο αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αποστολή αιτήματος έκτακτης οικονομικής 

επιχορήγησης ποσού 80 εκ. € για την κάλυψη των δαπανών για υλικά, υπηρεσίες και 

εξοπλισμό των νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε. έως την λήξη του τρέχοντος 

οικονομικού έτους, στα πλαίσια αντιμετώπισης του COVID-19, αποφασίζουμε:  

 

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για 

την κάλυψη των δαπανών για υλικά, υπηρεσίες και εξοπλισμό των Νοσοκομείων, των 

Δ.Υ.Πε. και λοιπών φορέων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19, με το ποσό 

των ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (80.000.000,00€) από τον κρατικό προϋπολογισμό 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTYGFhVCM0svb7BEbThLsF61jNeVxzE-cBCunZ00bNhF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTYGFhVCM0svb7BEbThLsF61jNeVxzE-cBCunZ00bNhF
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κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους 

επιμέρους φορείς υλοποίησης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση 

του οικείου Υπουργού, κατά την διαδικασία του άρθρου πέμπτου της 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4682/2020 (Α’ 76). 

 

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

 

882. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Αριθμ. 150710/ΓΔ4 της 5/9.11.2020 «Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν 

καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23 

Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 

2020 – 2021» (Β’ 4917)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

1.1. της παρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α’ 199),  

1.2. του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

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

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

1.3. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α’ 31),  

1.4. του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών 

σχολείων» (Α’ 109),  

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),  

2. 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),  

3. την υπό στοιχεία 142628/ΓΔ4/30.08.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 

Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Β’ 3032),  

4. την υπό στοιχεία 142524/ΓΔ4/19.10.2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων «Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 

Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2020-2021 στο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRfdJThdzp7CsAnecK5hpZgS59OcZx_CR1GRTSOLWxsn
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πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς 

Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19» (Β’4716),  

5. την υπ’ αρ. 4061/14.09.2020 απόφαση ένταξης της πράξης, με τίτλο: 

«Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης από 

Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» και κωδικό ΟΠΣ 5070727 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 

Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020,  

6. τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης,  

7. την υπό στοιχεία Υ.Σ. 47/ΓΔ4/03.11.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της 

Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  

8. το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του τακτικού 

προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/560/150220/ 

Β1/04.11.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Καθορίζουμε τις ομάδες σχολικών μονάδων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ε.Ε.Π. του 

κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, για το 

σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος.  

Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. 

που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων και στον κλάδο ΠΕ30 Κοινωνικών 

Λειτουργών από τους πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 ψυχολόγων 

και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.  

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

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

 

883. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. 12.797 της 23.10/9.11.2020 

«Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες 

υποχρεωτικής απασχόλησης, καθώς και απασχόλησης κατά τις Κυριακές, 

εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες, Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

προσωπικού του ΕΔΣΝΑ για το έτος 2020» (Β’ 4918) 
 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8W94P8Q45cUTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbCiWVGUrNn5Wyxucpu1KU6WymWrKB7jStbz6Y9wsDdh
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884. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/46278 

της 22.10/9.11.2020 «Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευόμενων 

ιατρών και σύσταση οργανικών θέσεων εξειδικευόμενων ιατρών στο ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"» (Β’ 4926)  
 

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

 

885. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/46272 

της 22.10/9.11.2020 «Μεταφορά/μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευόμενου 

ιατρού και σύσταση οργανικής θέσης εξειδικευόμενου ιατρού στην οργανική 

μονάδα έδρας ‘‘ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. “Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ O 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜIΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ”» (Β’ 

4926)  
----------.---------- 

 

886. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθμ. απόφ. 238 της 

23.10/9.11.2020 «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 389/ 56148/10-12-2019 

απόφασης Δημάρχου Καλαμάτας περί καθορισμού υπερωριακής απασχόλησης 

εργαζομένων του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2020» (Β’ 4927)  
 

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

 

887. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1338/312351 της 6/9.11.2020 

«Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς: α) της επιτραπέζιας Ελιάς 

ποικιλίας Καλαμών, β) του πρώιμου Καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, γ) της 

ανοιξιάτικης Πατάτας, δ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, 

Αγγούρια και Μελιτζάνες, και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με 

βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final 

(Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 4937)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για 

την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 

και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων» (Α’ 280).  

2. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).  

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

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

4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», 

(Α’ 138).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xzQn_S5HCnIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWXa7oDbebSRIq7hA6v68M6ISiqf3LWxOp0ImSu1Xqm-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xzQn_S5HCnIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWXa7oDbebSRIq7hA6v68M6ISiqf3LWxOp0ImSu1Xqm-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xzQn_S5HCnIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWXa7oDbebSRIq7hA6v68M6ISiqf3LWxOp0ImSu1Xqm-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xzQn_S5HCnL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYinF5k9ddaZVT90yUiQ1nlGKwPT-IJA5xZCqD3RI4zg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qNj3OYLgOHL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf9BoEELfbYcU85q6KO0SiyQZZ3dLFcjDfLNOZfzC0af


18 
 

6. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 (Α’ 113), που αφορά την έγκριση 

οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.  

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, 

ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 

143).  

8. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι 

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» (Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 

4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α’ 223) και τις παρ. 1-8 

του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (Α’ 135).  

9. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002» (Β’ 1042).  

10. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 

διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων 

που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Α’ 1205).  

11. Το άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και το άρθρο ένατο της από 

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020.  

12. Τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.19024 (Β΄ 915), Δ1α/ Γ.Π.οικ.24406 (Β΄ 1299), 

Δ1α/Γ.Π.οικ.20036 (Β΄ 986) και Δ1α/Γ.Π.οικ.22824 (Β΄ 1168) κοινές υπουργικές 

αποφάσεις.  

13. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863 final της 19.03.2020 ανακοίνωση της Επιτροπής 

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

η οικονομία κατά την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία C (2020)2215 final της 03/04/2020, C(2020)3156 

final της 08/05/2020 και C(2020) 4509 final της 29/06/2020 όμοιες.  

14. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών της χώρας στους τομείς: α) της 

επιτραπέζιας Ελιάς ποικιλίας Καλαμών, β) του πρώιμου Καρπουζιού χαμηλής 

κάλυψης, γ)  της ανοιξιάτικης Πατάτας, δ)  των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης 

σε Τομάτες, Αγγούρια και Μελιτζάνες, λόγω σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους 

για το έτος 2020 εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).  

15. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού συνολικού ύψους κατ’ ανώτατο όριο 37.970.046 ευρώ 

για το οικονομικό έτος 2020, η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον 

τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ε.Φ. 

1029-501-0000000, ΑΛΕ 2390901002 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα 

σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» στον ΕΛΕΓΕΠ.  

16. Την υπ’ αρ. 2/38280/26.10.2020 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών ενίσχυσης του ΑΛΕ 2390901002 του Ε.Φ. 1029-501-0000000 του 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού 

έτους 2020.  
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17. Την υπό στοιχεία Y70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

18. Την υπ’ αρ. 19592/303637/30.10.2020 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 

ύψους 37.970.046 ευρώ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 80021 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ:64ΙΚ4653ΠΓ-ΝΤ3.  

19. Την από 30/09/2020 γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών η 

οποία έχει υποβληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων την 30/09/2020.  

20. Την υπό στοιχεία C (2020) 7339 final/19-10-2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, State Aid 

SA.58929 (2020/N)-Greece.  

21. Την υπ’ αρ. 1302/304181/30.10.2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της 

περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, επί του προτεινόμενου 

σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών 

ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στους τομείς: α) της επιτραπέζιας 

Ελιάς ποικιλίας Καλαμών, β) του πρώιμου Καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, γ) της 

ανοιξιάτικης Πατάτας, δ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, 

Αγγούρια και Μελιτζάνες, σύμφωνα με την υπό στοιχεία C(2020) 1863 final της 

19.03.2020 ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων 

κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της 

τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2020)7339 Final/9.10.2020 απόφαση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί παροχής έγκρισης οικονομικής ενίσχυσης.  

 

Άρθρο 2 

Δικαιούχοι- Πεδίο εφαρμογής 

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι παραγωγοί που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι 

πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:  

1. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος αιτήσεων 2020.  

2. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη 

και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του 

Δ.Ε.Ε. κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου 

του ν. 4152/2013.  

3. Ειδικά για την επιτραπέζια Ελιά ποικιλίας Καλαμών, λαμβάνεται υπόψη η ενιαία 

αίτηση ενίσχυσης του έτους 2019.  
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4. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019 κατά την έννοια του 

Κανονισμού Ε.Ε 702/2014.  

 

Άρθρο 3 

Όροι και Ύψος ενίσχυσης 

1. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται ως ακολούθως:  

Α) Για τις επιτραπέζιες Ελιές ποικιλίας Καλαμών σε όλη τη χώρα 70 € ανά στρέμμα.  

Β) Για το πρώιμο Καρπούζι χαμηλής κάλυψης σε όλη τη χώρα 300 € ανά στρέμμα.  

Γ) Για την ανοιξιάτικη Πατάτα σε όλη τη χώρα 215 € ανά στρέμμα.  

Δ) Για την Τομάτα θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην Περιφέρεια Κρήτης σε 540 € 

ανά στρέμμα.  

Ε) Για το Αγγούρι θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην Περιφέρεια Κρήτης σε 232 € 

ανά στρέμμα.  

ΣΤ) Για την Μελιτζάνα Θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην Περιφέρεια Κρήτης σε 

300 € ανά στρέμμα.  

2. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο παραγωγός (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που 

έχει λάβει από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 

από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 €. Στο ποσό των 

100.000 € περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.  

 

Άρθρο 4 

Χρηματοδότηση 

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον 

Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος θα 

χρηματοδοτηθεί με μεταφορά του αντίστοιχου ποσού για το έτος 2020 από τον 

Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Για το έτος 2020 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 

37.970.046 ευρώ.  

Η χρηματοδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την 

30/06/2021.  

 

Άρθρο 5 

Διαδικασία Πληρωμής - Έλεγχος 

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων της παρούσης είναι 

ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους 

ενδιαφερομένους α) για την διαδικασία υποβολής της σχετικής Αίτηση Κρατικής 

Ενίσχυσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης και β) ότι οι Αιτήσεις 

Κρατικής Ενίσχυσης που υποβάλλονται γραπτώς θα απορρίπτονται.  
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2. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ενίσχυσης (πρότυπο 

επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Ι) εντός ενός (1) μηνός από την 

δημοσίευση της παρούσας απόφασης, προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην οποία δηλώνουν 

ότι:  

α) Το ποσό ενίσχυσης που θα λάβουν βάσει της παρούσας, αθροιζόμενο με τυχόν 

άλλες ενισχύσεις που έχουν λάβει από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. βάσει του Προσωρινού 

Πλαισίου δεν υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.  

β) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση η οποία έχει κριθεί 

παράνομη και ασυμβίβαστη σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα 

οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του 

ν. 4152/2013 βάσει της αίτησης κρατικής ενίσχυσης άμεσων επιχορηγήσεων που 

επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.  

γ) Η εκμετάλλευσή τους δεν ήταν ήδη προβληματική επιχείρηση την 31/12/2019 κατά 

την έννοια του Κανονισμού Ε.Ε 702/2014.  

3. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα Λειτουργίας-Αγοράς και 

Εφαρμογής Παρεμβάσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορίζεται αρμόδια για την αναγνώριση 

και εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης.  

4. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποιεί διασταυρωτικούς 

μηχανογραφικούς ελέγχους των αιτήσεων ενίσχυσης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία 

στην δήλωση εκμετάλλευσης- Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2020 και για την 

επιτραπέζια ελιά ποικιλίας Καλαμών του 2019.  

5. Κατόπιν η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς - Τμήμα Αγοράς του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και 

διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στην Διεύθυνση Πληρωμών.  

6. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει: α) στην έκδοση εντολής 

πληρωμής και β) στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.  

7. Κάθε Υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις βάσεις 

δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου 

να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι καθώς 

και να καθορίζονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι.  

8. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον 

καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης κάθε πληροφορία 

σχετική με την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης της παρούσας. Στο πλαίσιο 

αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μεριμνά για την δημιουργία των κατάλληλων εκτυπωτικών που 

θα αντλούν κατά περίπτωση τις απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.  

9. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους για το ποσό της κρατικής 

ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπό του.  

10. Τα αρχεία που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο της 

παρούσας απόφασης διατηρούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τουλάχιστον 10 έτη 

από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση. Τα αρχεία που 

τηρεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία 
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για να πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων. Εφόσον υποβληθεί 

σχετικό αίτημα, τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

Άρθρο 6 

Τελικές διατάξεις 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Ε.Ε σύμφωνα με τους υφιστάμενους 

κανόνες.  

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

888. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 

Β1.α/οικ.71551 της 9/9.11.2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την προμήθεια 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για την 

διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19» (Β’ 4940)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 31).  

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).  

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).  

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

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 155).  

9. Την υπ’ αρ. Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

10. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ. 69939/03.11.2020 εισήγηση της περ. (ε) παρ. 5 

του άρθρου 24 του ν. 4270/ 2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία από τις 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GY3msu1arlXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXdaENYuwziNjtuhhe0EYduDt7Luvb-s2uylYGwAkEej


23 
 

διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 

ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του υπό 

κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την 

υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023- 

711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.  

11. Το από 03.11.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γρ. Υπουργού με το οποίο ζητείται 

η αποστολή αιτήματος έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης ποσού 10 εκ.€ για την 

προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), στα 

πλαίσια αντιμετώπισης του COVID-19, αποφασίζουμε:  

 

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για 

την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) 

για την διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στα πλαίσια 

αντιμετώπισής του, με το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00 €) από 

τον κρατικό προϋπολογισμό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και, όπως ισχύει.  

Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους 

επιμέρους φορείς υλοποίησης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του 

οικείου Υπουργού, κατά την διαδικασία του άρθρου πέμπτο της 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/ 

2020 (Α’ 76). 

 

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

 

889. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 4481 της 21.10/10.11.2020 

«Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Οργανισμού Αστικών 

Συγκοινωνιών Αθηνών για το έτος 2021» (Β’ 4956) 

 

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

 

890. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

116665 της 4/10.11.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/ 24-

02-2017 υπουργικής απόφασης “Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και 

υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και 

διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών 

Τεχνικής Βοήθειας” (Β΄ 677), όπως εκάστοτε ισχύει» (Β’ 4968)  
 

Έχοντας υπόψη:  

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

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oUfRP5FbYPUfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtViq4pr9dUx3H-OMfFFBvMy5mj_i8Cmq9DT5tVpRIlB5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ZQVCM56CA7fuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWWZjdQ0rBMrEK7-Q3F3bc5wobMozKcywgScRZwN_Aj-
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2. Τα άρθρα 48 και 70 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως ισχύει.  

3. Τον ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α΄  267), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

4. Τις παρ. 4 των άρθρων 119 και 329 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ 

ΕΕ)» (Α΄ 147).  

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

(Α΄ 192).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

8. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).  

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί 

καθορισμού κοινών διατάξεων για το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την 

κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

10. Την υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 υπουργική απόφαση 

«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, 

διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και 

υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β΄ 677), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

11. Την υπό στοιχεία 69136/ΕΥΘΥ627/22-06-2015 υπουργική απόφαση περί 

«Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 

της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 35257/17-

10-2001 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1352), όπως κάθε φορά ισχύει» (Β΄ 1451).  

12. Την υπό στοιχεία 69137/ΕΥΘΥ 628/22-06-2015 υπουργική απόφαση 

«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης της παρ. 3 του 

άρθρου 15 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 3861/ ΕΥΣ524/29-1-

2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 333), όπως κάθε φορά ισχύει» (Β΄ 1451).  

13. Την υπό στοιχεία C(2014) 7801 final/29-10-2014 απόφαση της Επιτροπής των 

ΕΚ για την έγκριση ορισμένων στοιχείων της αναθεωρημένης Συμφωνίας Εταιρικής 

Σχέσης με την Ελλάδα, η οποία κατήργησε την υπό στοιχεία C(2014)3542 απόφαση, 

ως ισχύει.  

14. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουργική απόφαση 

«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β΄ 3521) 

υπουργικής απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 
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81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-

2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»”» (Β΄ 5968), ως ισχύει.  

15. Το γεγονός ότι οι  ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, 

σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, 

εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για 

την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. 

Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του 

προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.  

16. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος υλοποίησης των ενεργειών 

τεχνικής βοήθειας στις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, καθώς 

και στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων στη βάση και της εμπειρίας από 

την υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που απαιτεί επαναπροσδιορισμό της 

επιλεξιμότητας των δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας στη 

διαχείρισή τους, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην υποβοήθηση 

υλοποίησης των παρεμβάσεων.  

17. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος υλοποίησης των ενεργειών 

τεχνικής βοήθειας στις απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας 

(COVID-19) και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.  

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/ 24-02-2017 υπουργικής 

απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων 

τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών 

για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β΄ 677), όπως ισχύει, 

ως εξής:  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Η παρ. 2 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 υπουργικής 

απόφασης αντικαθίσταται, ως ακολούθως:  

«2. Για τις υπηρεσίες της Ε.Α.Σ. και τους δικαιούχους του Ε.Π. “Τεχνική Βοήθεια 

2014- 2020” συγκροτείται ενιαίος κατάλογος προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών 

με πρωτοβουλία της Ε.Υ.Σ.Σ.Α. Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. δύναται, επίσης, να καταρτίζει δικό 

της κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ή να καταρτίζει δικό της 

κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών για αντικείμενα που δεν καλύπτει 

ο κατάλογος προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Ε.Υ.Σ.Σ.Α.».  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Στην κατηγορία ενέργειας Γ.3 (Γενικά Έξοδα Λειτουργίας των φορέων του 

Μέρους Α΄ της παρούσας) του Υποπρογράμματος Α΄ του Παραρτήματος της υπό 
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στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017 (Β΄ 677) υπουργικής απόφασης προστίθεται 

περίπτωση, ως ακολούθως:  

«- δαπάνες για προμήθειες και υπηρεσίες στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας στο 

χώρο εργασίας που συμβάλλουν στην καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία των 

Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 και της ΚΥ της ΜΟΔ Α.Ε., δεδομένων των 

έκτακτων συνθηκών λόγω της πανδημίας/COVID-19.  

Ειδικότερα δαπάνες για:  

- προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας (μάσκες, 

απολυμαντικά, κ.λπ.),  

- προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού (ηλεκτρονικών συσκευών και του 

απαραίτητου λογισμικού, πλην Η/Υ) για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής 

εργασίας των υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και 

λειτουργία τους,  

- το κόστος για τη διενέργεια ιατρικών τεστ ανίχνευσης COVID-19 σε προληπτική 

βάση ή όποτε καταστεί αναγκαίο για την προστασία των εργαζομένων και της 

δημόσιας υγείας,  

- λοιπά λειτουργικά έξοδα (τοποθέτηση πλεξιγκλάς, προμήθεια κάδων, νιπτήρων με 

αισθητήρες κ.λπ.)».  

Οι δαπάνες αυτές που αφορούν σε ενέργειες ενίσχυσης των ικανοτήτων 

αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 είναι 

επιλέξιμες από την 1η Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του 

Κανονισμού 1303/2013, όπως ισχύει.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Στην κατηγορία ενέργειας Γ.3 (Γενικά Έξοδα Λειτουργίας) του 

Υποπρογράμματος Β΄ του Παραρτήματος της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-

2017 (Β΄ 677) υπουργικής απόφασης προστίθεται περίπτωση, ως ακολούθως:  

«- δαπάνες για προμήθειες και υπηρεσίες στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας στο 

χώρο εργασίας που συμβάλλουν στην καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία των 

Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014, της ΚΥ της ΜΟΔ Α.Ε. και της Αρχής Ελέγχου, 

δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω της πανδημίας/COVID-19.  

Ειδικότερα δαπάνες για:  

- προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας (μάσκες, 

απολυμαντικά, κ.λπ.),  

- προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού (ηλεκτρονικών συσκευών και του 

απαραίτητου λογισμικού, πλην Η/Υ) για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής 

εργασίας των υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και 

λειτουργία τους,  

- το κόστος για τη διενέργεια ιατρικών τεστ ανίχνευσης COVID-19 σε προληπτική 

βάση ή όποτε καταστεί αναγκαίο για την προστασία των εργαζομένων και της 

δημόσιας υγείας,  

- λοιπά λειτουργικά έξοδα (τοποθέτηση πλεξιγκλάς, προμήθεια κάδων, νιπτήρες με 

αισθητήρες κ.λπ.)».  
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Οι δαπάνες αυτές που αφορούν σε ενέργειες ενίσχυσης των ικανοτήτων 

αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 είναι 

επιλέξιμες από την 1η Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του 

Κανονισμού 1303/2013, όπως ισχύει.  

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 

υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 

προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης 

καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής 

βοήθειας» (Β΄ 677), όπως εκάστοτε ισχύει.  

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

891. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμ. 126972 ΕΞ 2020 της 6/10.11.2020 «Διαδικασία ελέγχου από τις 

Ελεγκτικές Ομάδες που έχουν συγκροτηθεί για τις ανάγκες της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής 

περιόδου 1.7.2020 - 30.6.2021» (Β’ 4969)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. των άρθρων 2, 10, 13, 14 και 15 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων 

ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 

Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 210), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  

β. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),  

γ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

2. Την υπ’ αρ. 36867/22-04-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση 

Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» (Β’1519).  

3. Την υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19.04.2013 απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών 

Ελεγκτών της Γ.Δ.Δ.Ε.» (Β’ 1075).  

4. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ), πρόγραμμα 

ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 

από 01/07/2020 έως 30/06/2021 (απόφαση της υπ’ αρ. 91/30-06-2020 Συνεδρίασης της 

Ε.Σ.ΕΛ).  

5. Τις αποφάσεις σύστασης - συγκρότησης ομάδων ελέγχων για την ελεγκτική 

περίοδο 1.7.2020 - 30.6.2021.  

6. Τις συνθήκες εργασίας όπως έχουν δημιουργηθεί με την επιδημία covid - 19 και 

την ανάγκη υλοποίησης των προγραμματισμένων ελέγχων και μη αναστολής αυτών.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ZQVCM56CA7dp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWjVfwc1PgZuVKXiET7g9GAJYVdFzL8ZnwWqNj50GcIc
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7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Στις αποφάσεις σύστασης - συγκρότησης ελεγκτικών ομάδων για τις ανάγκες της 

Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) κατά την ελεγκτική περίοδο 

1.7.2020 - 30.6.2021, που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, 

ορίζεται ότι οι έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε με επιτόπιες επισκέψεις 

στην έδρα του φορέα, ή όπου αλλού απαιτηθεί, είτε με έλεγχο γραφείου κατά το ίδιο 

χρονικό διάστημα που αναφέρεται σε κάθε συγκεκριμένη απόφαση σύστασης - 

συγκρότησης. 

 

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

 

892. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72309 της 

11/11.11.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

λαϊκής υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για 

το χρονικό διάστημα από 11.11.2020 έως και 17.11.2020, για προληπτικούς λόγους 

δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

4980) 

 

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.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, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TU80HfkgjjjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZb8DfxXsB_iMwtyigT3kp6hoOJ1KZT_dh2IHqumZCY9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TU80HfkgjjjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZb8DfxXsB_iMwtyigT3kp6hoOJ1KZT_dh2IHqumZCY9
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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), όπως αυτή τροποποιήθηκε 

με την υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.71608/10.11.2020 (Β’ 4946) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών και, όπως εκάστοτε 

ισχύει.  

10. Tην υπ’ αρ. 118219/9.11.2020 αναφορά 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 περ. β) του σημείου 9 του πίνακα της 

παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 (Β’ 4899) κοινής 

απόφασης των ιδίων ως άνω Υπουργών.  

11. Την από 10.11.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.72308/11.11.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Tην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της κάτωθι λαϊκής υπαίθριας αγοράς της 

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

11.11.2020 έως και 17.11.2020, 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:  

- Λαϊκή υπαίθρια αγορά που πραγματοποιείται την ημέρα Σάββατο κάθε εβδομάδας 

του Δήμου Ηλιούπολης Αττικής, στην περιοχή Αγίας Μαρίνας, με φορέα λειτουργίας 

αυτής την Περιφέρεια Αττικής, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του 

κορωνοϊού COVID -19, λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των 

κανόνων του σημείου 23 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 σε συνδυασμό με την 

περ. β) του σημείου 9 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4899), όπως εκάστοτε 

ισχύει, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 118219/9.11.2020 αναφορά της Διυπηρεσιακής 

Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.). 

 

----------.---------- 
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893. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 70808 της 

5/11.11.2020 «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 

είσπραξης των οφειλόμενων ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) του 

άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των ΚΑΚ φαρμακευτικών προϊόντων και των 

φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ έτους 2019» (Β’ 4981)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο δωδέκατο του ν. 4737/2020, «Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης 

της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του 

Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. 

ΩΝΑΣΗΣ” (ΑLEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που 

εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού 

Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις.» (Α’ 204).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4052/2012, «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας. και τη διάσωση της εθνικής 

οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α’ 41), όπως ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011, «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 31), όπως ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014, «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), 

αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως ισχύουν.  

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005, «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).  

6. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), 

όπως ισχύουν.  

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α’ 121).  

8. Την υπ’ αρ. 713/1-10-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

9. Την υπό στοιχεία Β2β/ΓΠ οικ. 70140/3-11-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του 

άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με 

την οποία από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη ούτε στον 

προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:  

 

«Άρθρο 1 

Ένταξη στη ρύθμιση 

Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και 

φαρμακευτικές εταιρείες με οφειλόμενα προς τον ΕΟΠΥΥ ποσά αυτόματης 

επιστροφής του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), για το έτος 2019, μπορούν να 

ενταχθούν στη ρύθμιση καταβολής τους σε δόσεις, εφόσον δεν οφείλουν ποσά 

επιστροφής του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) για το έτος 2019 και καταβάλουν 

κανονικά τις δόσεις της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών των ετών 2012-2018 με βάση 

το άρθρο 236 του ν. 4635/2019. Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με αίτημα της 

εταιρείας στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ έως τις 15 Δεκεμβρίου 

2020».  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TU80HfkgjjgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcQ4EqWBr735YzzZrNKpeK7ayEEWrMbffSnK5z8T9kTo
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Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργού Υγείας 

Αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 76251 της 26.11/3.12.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Β2β/Γ.Π.οικ. 70808/05-11-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα “Καθορισμός των 

όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών 

αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των 

ΚΑΚ φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον 

ΕΟΠΥΥ έτους 2019”» (B’ 5307).  

 

«Άρθρο 2 

Καταβολή δόσεων 

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία με ηλεκτρονική καταβολή με τη χρήση 

μοναδικού κωδικού πληρωμής.  

Η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά καθώς και στη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη 

της είσπραξης της οφειλής.  

Το σύνολο της πρώτης δόσης της ρύθμισης είναι καταβλητέο έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2020. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου 

επόμενου μηνός».  

Το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργού Υγείας 

Αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 76251 της 26.11/3.12.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Β2β/Γ.Π.οικ. 70808/05-11-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα “Καθορισμός των 

όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών 

αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των 

ΚΑΚ φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον 

ΕΟΠΥΥ έτους 2019”» (B’ 5307).  

 

«Άρθρο 3 

Υπολογισμός του αριθμού δόσεων 

Για το έτος 2019 ο αριθμός των δόσεων (D), υπολογίζεται ως εξής:  

D=min (Y.O./max(0,05*M.M.T., 5000), 36)  

Όπου στον ανωτέρω τύπο:  

(Y.O.) είναι η υπολειπόμενη οφειλή της φαρμακευτικής εταιρείας ή του Κ.Α.Κ. 

φαρμακευτικών προϊόντων προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2019 μετά από την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμψηφισμού με ισόποσες οφειλές του ΕΟΠΥΥ.  

(Μ.Μ.Τ.) είναι ο μέσος μηνιαίος τζίρος σε τιμές παραγωγού της φαρμακευτικής 

εταιρείας ή του Κ.Α.Κ., φαρμακευτικών προϊόντων για το έτος 2019. Στον ανωτέρω 

τύπο έχει ενσωματωθεί το κριτήριο ότι η δόση πρέπει να είναι ίση με το 5 % του 

Μ.Μ.Τ. και να μην τον ξεπερνάει, εκτός αν είναι μικρότερη των 5.000 ευρώ.  

Από την εφαρμογή της ανωτέρω εξίσωσης προκύπτει ακέραιο νούμερο χωρίς 

δεκαδικά ψηφία μετά από τις απαραίτητες στρογγυλοποιήσεις. Η ελάχιστη τιμή που 

μπορεί να λάβει το D είναι 1. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει το D είναι το 36 που 

αποτελεί και τον μέγιστο αριθμό δόσεων της ρύθμισης.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YM99-ogV1O_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbmRcjqp6TlYVCbpNjDFqT47-9Ba-XFJldgU6_aZC8Tp
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Κατά τον υπολογισμό των δόσεων, ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 

5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που από τους ανωτέρω υπολογισμούς προκύπτει ποσό 

δόσης κάτω από 5.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων μειώνεται κατά μία και γίνεται νέος 

υπολογισμός του ποσού της δόσης.  

Ο ανωτέρω τύπος δεν εφαρμόζεται για ποσά οφειλής έως 9.999 ευρώ τα οποία 

καταβάλλονται εφάπαξ στην πρώτη καταβολή από τις εταιρείες.  

Οι δόσεις που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό είναι ισόποσες. Ωστόσο το 

ποσό της τελευταίας δόσης μπορεί να αναπροσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να προκύπτει 

το τελικό ποσό της υφιστάμενης οφειλής της φαρμακευτικής εταιρείας (Υ.Ο.)». 

Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 της απ. Υπουργού Υγείας 

Αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 76251 της 26.11/3.12.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Β2β/Γ.Π.οικ. 70808/05-11-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα “Καθορισμός των 

όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών 

αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των 

ΚΑΚ φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον 

ΕΟΠΥΥ έτους 2019”» (B’ 5307).  

 

Άρθρο 4 

Απαλλαγές από Προσαυξήσεις, Πρόσθετους Φόρους, Τόκους και Πρόστιμα 

Οι οφειλές που εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση απαλλάσσονται από 

προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Ο οφειλέτης τυγχάνει των 

κάτωθι ευεργετημάτων κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 4321/2015 

(Α’ 32), μετά την εκούσια καταβολή της πρώτης δόσης αυτής.  

Μετά την υπαγωγή χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας οφειλών ΕΟΠΥΥ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και αναστέλλεται η λήψη 

αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί 

κινητών ή ακινήτων. 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. Αν ο οφειλέτης απωλέσει 

το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. Η καταβολή 

των δόσεων της ρύθμισης δύναται να πραγματοποιούνται μέσω εντολής αυτόματης 

χρέωσης λογαριασμού με την υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη σε φορέα 

είσπραξης. Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές δεν επιβαρύνονται εφεξής με 

προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.  

 

Άρθρο 5 

Απώλεια της Ρύθμισης - Ποινές 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς 

και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης των Κατόχων 

Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τον ΕΟΠΥΥ, δεν 

εφαρμόζεται η παρούσα και τα φαρμακευτικά προϊόντα των Κ.Α.Κ. ή των 

φαρμακευτικών εταιριών απεντάσσονται από τον Κατάλογο Αποζημιούμένων 

Φαρμάκων του άρθρου 12 του ν. 3816/ 2010 με απόφαση του Υπουργού Υγείας.  
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Άρθρο 6 

Σε έκτακτες περιπτώσεις που για οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο 

πληροφοριακό σύστημα οι πληρωμές που έχουν διενεργηθεί (στους φορείς είσπραξης), 

ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του ΕΟΠΥΥ 

το σχετικό παραστατικό πληρωμής, για την αξιολόγηση του αιτήματος χορήγησης 

αποδεικτικού ενημερότητας. 

 

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

 

894. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 

2/38117/ΔΠΓΚ της 6/11.11.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/ 

31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και 

Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β΄ 3240)» (Β’ 4982)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του 

ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),  

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 

(Α΄ 133),  

γ) του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α΄ 136), όπως ισχύει και της υπ’ αρ. 

34341/5991/18-9-2020 κοινής υπουργική απόφασης «Ρύθμιση διαδικασίας, 

προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, 

παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων 

απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή 

του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 

(Α΄ 177)» (Β΄ 4014),  

δ) του άρθρου 271 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207) σχετικά με τη σύσταση στο Υπουργείο 

Οικονομικών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης,  

ε) του άρθρου 110 του ν. 4714/2020 που αφορά στη ρύθμιση απαλλαγών και 

αποζημιώσεων σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς 

(Α΄ 148).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α΄ 155). 4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 

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

5. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της 

εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).  
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6. Την υπό στοιχεία Y70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄ 4805).  

7. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7-9-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Αναπληρωτή 

Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους 

Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 

Οικονομικών» (Β΄ 3777).  

8. Το υπ’ αρ. 2122/24-9-2020 έγγραφο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου 

Χρέους, το υπό στοιχεία ΔΠΔΑ/ 58943/6509/1-10-2020 έγγραφο της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών, τα υπό στοιχεία Δ4/Α/Φ1/33846/ 1848/6-10-2020 και 43819/8444/26-10-

2020 έγγραφα της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε Α 1124839 ΕΞ 2020/21-10-2020 έγγραφο της 

Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε, το  υπό στοιχεία 121690 ΕΞ 2020/26-10-2020 έγγραφο της 

Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών, το από 7-10-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του 

Γραφείου Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, το από 26-10-2020 

ηλεκτρονικό μήνυμα της Υπηρεσίας Επιτρόπου «Οικονομική Διαχείριση» του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Τμημάτων της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.  

9. Τις από 30-9-2020, 02-10-2020, 16-10-2020, 21-10-2020, 04-11-2020 και 05-11-

2020, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, γνώμες της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής 

Κυβέρνησης.  

10. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής και διοικητικής ταξινόμησης του 

κρατικού προϋπολογισμού.  

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

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Α. Στο σκέλος των εσόδων του Παραρτήματος Α΄ «Αναλυτική Οικονομική 

Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού - Έσοδα» της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-

07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και 

Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240), με το οποίο 

καθορίζεται η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων του κρατικού 

προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, εγγράφονται νέοι πεμπτοβάθμιοι 

και εκτοβάθμιοι λογαριασμοί εσόδων, ως εξής:  

 

1ος 

βαθμός 

2ος 

βαθμός 

3ος 

βαθμός 

4ος 

βαθμός 

5ος 

βαθμός 

6ος βαθμός Περιγραφή Παλαιός 

Κωδικός 

Τακτικού 

Π/Υ 

Παλαιός 

Κωδικός 

ΠΔΕ 

1 13 135 13501 1350109 1350109 Απολήψεις από 

το Ταμείο 

Ανάκαμψης και 

Σταθερότητας 

νέος νέος 

1 13 135 13501 1350109 1350109001 Απολήψεις από 

το Ταμείο 

νέος νέος 
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Ανάκαμψης και 

Σταθερότητας 

5 54 542 54202 5420204 5420204 Δάνεια COVID-

19 

νέος νέος 

5 54 542 54202 5420204 5420204001 Δάνεια 

προγράμματος 

SURE 

νέος νέος 

5 54 542 54202 5420204 5420204002 Δάνεια από 

το Ταμείο 

Ανασυγκρότησης 

Ε.Ε. 

νέος νέος 

 

Β. Στο σκέλος των εξόδων του Παραρτήματος Α΄ «Αναλυτική Οικονομική 

Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού - Έξοδα» της υπό στοιχεία 

2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240), 

με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εξόδων του κρατικού 

προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης,  

α) εγγράφονται νέοι πεμπτοβάθμιοι και εκτοβάθμιοι λογαριασμοί εξόδων, ως 

ακολούθως:  

 

1ος 

βαθμός 

2ος 

βαθμός 

3ος 

βαθμός 

4ος 

βαθμός 

5ος 

βαθμός 

6ος βαθμός Περιγραφή Παλαιός 

Κωδικός 

Τακτικού 

Π/Υ 

Παλαιός 

Κωδικός 

ΠΔΕ 

5 54 542 54202 5420204 5420204 Δάνεια COVID-19 νέος νέος 

5 54 542 54202 5420204 5420204001 Δάνεια 

προγράμματος 

SURE 

νέος νέος 

5 54 542 54202 5420204 5420204002 Δάνεια από 

το Ταμείο 

Ανασυγκρότησης 

Ε.Ε. 

νέος νέος 

2 26 265 26502 2650204 2650204 Τόκοι δανείων 

COVID-19 

νέος νέος 

2 26 265 26502 2650204 2650204001 Τόκοι δανείων 

προγράμματος 

SURE 

νέος νέος 

2 26 265 26502 2650204 2650204002 Τόκοι δανείων 

από το Ταμείο 

Ανασυγκρότησης 

Ε.Ε. 

νέος νέος 

2 23 232 23201 2320108 2320108 Ίδιος Πόρος επί 

των μη 

ανακυκλούμενων 

πλαστικών 

συσκευασιών 

νέος νέος 
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2 23 232 23201 2320108 2320108001 Ίδιος Πόρος επί 

των μη 

ανακυκλούμενων 

πλαστικών 

συσκευασιών 

νέος νέος 

2 27 274 27409 2740989 2740989 Λοιπά πρόστιμα 

και προσαυξήσεις 

νέος νέος 

2 27 274 27409 2740989 2740989001 Λοιπά πρόστιμα 

και προσαυξήσεις 

νέος νέος 

2 23 231 23109 2310988 2310988899 Λοιπές 

μεταβιβάσεις σε 

νομικά πρόσωπα, 

φυσικά πρόσωπα 

και φορείς χωρίς 

νομική 

προσωπικότητα 

νέος νέος 

2 23 231 23105 2310589 2310589899 Επιχορηγήσεις σε 

λοιπούς 

Οργανισμούς 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης 

(ΟΚΑ) για 

λοιπούς σκοπούς 

νέος νέος 

2 23 231 23108 2310803 2310803021 Αποζημίωση σε 

φορείς παροχής 

συγκοινωνιακού 

έργου, λόγω 

απώλειας εσόδων 

από τις απαλλαγές 

καταβολής 

κομίστρου στα 

μέσα μαζικής 

μεταφοράς (άρθρο 

110 του 

ν. 4714/2020) 

νέος νέος 

2 29 291 29106 2910601 2910601059 Πιστώσεις για 

δαπάνες δράσεων 

του Ταμείου 

Ανάκαμψης και 

Σταθερότητας 

νέος νέος 

 

β) τροποποιείται η ονομασία του κάτωθι λογαριασμού εξόδων, ως εξής:  

 

1ος 

βαθμός 

2ος 

βαθμός 

3ος 

βαθμός 

4ος 

βαθμός 

5ος 

βαθμός 

6ος βαθμός Περιγραφή 

2 23 231 23108 2310803 2310803020 Ενίσχυση με τη μορφή 

επιστρεπτέας προκαταβολής σε 

επιχειρήσεις και οργανισμούς 

με νομική μορφή 

 

Γ. Το Παράρτημα Β΄ «Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού» της ως 

άνω υπό στοιχεία 2/58493/ ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
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Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού 

Προϋπολογισμού», το οποίο καθορίζει τη διοικητική ταξινόμηση ανά φορέα κεντρικής 

διοίκησης, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίσταται εκ νέου με 

το συνημμένο στην παρούσα απόφαση Παράρτημα B΄ «Διοικητική Ταξινόμηση 

Κρατικού Προϋπολογισμού», της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.  

Οι αλλαγές στη διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού που 

εισάγονται με την παρούσα, ισχύουν για τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2021 και εφεξής. 

 

(Ακολουθεί Παράρτημα Β – Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού) 

 

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

 

895. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/οικ.71463 της 

9/11.11.2020 «Κατανομή θέσεων εξειδικευόμενων ιατρών, για εξειδίκευση στις 

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) της χώρας» (Β’ 4983)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13-4-2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα 

για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (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,  

β. του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143), όπως ισχύει,  

γ. του άρθρου 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 

Υγείας» (Α΄ 123),  

δ. της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση 

θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 43),  

ε. την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

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

διατάξεις» (Α΄ 143),  

στ. την υπό στοιχεία Α2α/Γ.Π. οικ. 74438/05-10-2017 υπουργική απόφαση 

«Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών 

για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας» (Β΄ 3614), όπως 

ισχύει,  

ζ. τις υπό στοιχεία Υ7/428/15-02-1993 (Β΄ 128), Υ7/οικ. 187/14-01-1994 (Β΄ 59), 

Υ7/4983/23-06-1994 (Β΄ 591), Υ7/4982/29-06-1994 (Β΄  596), Υ7/841/16-02-1995 

(Β΄ 133), Υ7/οικ.3583/31-05-1996 (Β΄ 458), Υ7/οικ./416/ 23-01-1997 (Β΄ 78), Υ7/οικ. 

11193/21-12-1994 (Β΄ 988), Α5/ 1064/25-02-1998 (Β΄ 245), Α5/1893/26-03-1999 

(Β΄ 349), Α5/1096/23-02-1999 (Β΄  206), Y7/6840/02-02-2001 (B΄  147), Y7/4298/30-

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TU80Hfkgjji4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXu4blQeMRDc3ax4GDMoHInn06M56VbpgwkjMpAd7hY7
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07-2001 (B΄  1059), Y7/3071/ 30-07-2001 (Β΄ 1059), Y7/3070/30-07-2001 (B΄ 1059), 

Υ7/ Γ.Π. οικ. 87633/31-08-2004 (B΄ 1393), Υ7/Γ.Π. οικ. 42341/ 04-05-2004 (B΄ 688), 

Υ7/Γ.Π. οικ. 316/03-01-2005 (B΄ 21), Υ7/Γ.Π. οικ. 315/03-01-2005 (B΄ 21), Υ7/Γ.Π. 

οικ. 103131/ 29-08-2006 (B΄ 1408), Υ7α/Γ.Π. οικ. 48463/03-04-2008 (B΄ 672), 

Γ4β/Γ.Π. οικ. 79810/25-10-2017 (B΄ 3941), Γ4β/ Γ.Π. 61097/04-08-2017 (Β΄  2821) 

υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ως κατάλληλων 

για εξειδίκευση των γιατρών στην Εντατική Θεραπεία, καθώς και την υπ’ αρ. 3 σχετική 

απόφαση της υπ’ αρ. 127ης/09-01-1997 Ολομέλειας του ΚΕΣΥ.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως ισχύει.  

3. Την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο 

Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3360), όπως ισχύει.  

4. Το  ακριβές αντίγραφο πρακτικού της υπ’  αρ. 130ής συνεδρίασης του Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ) κατά την 8η Οκτωβρίου 2020 

(θέμα 4ο).  

5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.66260/16-10-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της 

Γενικής Διευθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.  

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

πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς κατανέμονται 

εκατόν τριάντα δύο (132) θέσεις εξειδικευομένων ιατρών για εξειδίκευση στις 

Μονάδες Εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) σε Νοσοκομεία της Χώρας, εκ των 

τριακοσίων (300) 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 εκατόν τριάντα δύο (132) θέσεων εξειδικευομένων ιατρών, που 

συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, για 

εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής θεραπείας στα παρακάτω νοσοκομεία:  

 

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΙΑΤΡΩΝ 

1 Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 2 

2 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 3 

3 Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 7 

4 
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

(ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ) 
2 

5 
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» 

Ε.Ε.Σ. 
2 
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6 Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 3 

7 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 6 

8 
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 
1 

9 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ «Π. ΚΑΙ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 
1 

10 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
2 

11 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 
1 

12 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ/ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

2 

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΙΑΤΡΩΝ 

1 Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ 2 

2 Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 5 

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 6 

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΙΑΤΡΩΝ 

1 Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 2 

2 
Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
1 

3 Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 3 

4 
Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 
8 

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
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 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΙΑΤΡΩΝ 

1 
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 
3 

2 
Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

(Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ) 
4 

3 
Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

(Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ) 
1 

4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ» 1 

5 
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
3 

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΙΑΤΡΩΝ 

1 Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 3 

2 Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 1 

3 Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5 

4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 8 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΙΑΤΡΩΝ 

1 Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 4 

2 Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 2 

3 Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 1 

4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ 3 

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
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 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΙΑΤΡΩΝ 

1 Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2 

2 Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 4 

3 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

(Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ) 
2 

4 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

(Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ) 
1 

 

 ΛΟΙΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΙΑΤΡΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 5 

 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 
12 

 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 4 

  ΣΥΝΟΛΟ: 132 

 

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

 

896. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1248 της 

9/11.11.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 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 αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 

(Α’ 76)» (Β’ 4984)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως 

αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76).  

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

(Α΄170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TU80Hfkgjjh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX9woRW4gBne4fi4CgC5lmjlhQQO8_E_saVEAY6oEWGs
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3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» 

(Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.  

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

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

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

(Α΄ 6).  

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 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.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).  

9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).  

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

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

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

11. Την 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 

5294ΕΞ2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 

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

12. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών, 

ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του 

ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων» (Β΄ 859).  

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

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας 

και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

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

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 18149/13-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

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

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, 

μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς 

και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό 

διάστημα από 14-3-2020 έως και 27-3-2020» (Β΄ 855).  
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15. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 16838/10-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης 

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

τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-

2020» (Β΄ 783).  

16. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 16837/10-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών 

«Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών 

εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) 

ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος» (Β΄ 782).  

17. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 17733/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

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

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων και 

ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων 

κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 

13/3/2020 έως και 27/3/2020» (Β΄ 833).  

18. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

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

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο 

σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18-3-2020 έως και 31-3-2020, 

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

19. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11-10-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 

Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα 

προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4484), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.67723/22-10-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4681).  

20. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-

3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

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

περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

21. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  

22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  
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1. Παρατείνονται μέχρι και την 20-11-2020, οι προθεσμίες καταβολής των 

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό 

φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01-10-2020 έως 30-10-

2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκε στις 

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με 

καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30-10-2020 για τις επιχειρήσεις με έδρα στην 

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας 

στις 20-03-2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 

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

συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα 

έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020.  

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 20-11-2020 η είσπραξη βεβαιωμένων και 

ληξιπροθέσμων κατά την 30-10-2020 οφειλών, από εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων 

ΦΠΑ με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30-10-2020, με ποσό φόρου προς 

καταβολή (χρεωστικές) που βεβαιώθηκε στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα των ανωτέρω 

επιχειρήσεων.  

3. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β) τα εκτός 

αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα  Νομικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά 

την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, 

διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους - ή επιχορηγούνται 

τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις 

εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής 

δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), 

ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που 

υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων 

που πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες 

οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση 

πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων.  

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

----------.---------- 
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897. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 301/107172 της 2/12.11.2020 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

123/22078/4-2-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων 

για την εφαρμογή διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1379/2013 σχετικά με τη λειτουργία 

Οργανώσεων Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας” (Β΄ 463)» (Β’ 4990)  

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 

κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 

τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 

32).  

2. Το άρθρο 37 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής 

οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), όπως τροποποιήθηκε 

με την παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110) 

και ισχύει.  

3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων» (Α’ 138).  

4. Την υπ’ αρ. 397/18235/16-2-2017 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Αρμόδια αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των 

Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) και των Ενώσεων τους (Ε.ΟΠ), καθώς και των 

Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)» (Β’ 601), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 

2430/110502/ 20-10-2017 (Β’ 3800) απόφαση.  

5. Την υπ’ αρ. 673/87658/20-6-2018 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Υποβολή και έγκριση Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας των Οργανώσεων 

Παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καν. (ΕΕ) 1379/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 

αριθ. 1184/2206 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού 

(ΕΚ) υπ’ αρ. 104/2000» (Β’ 2445).  

6. Τον Καν. (ΕΕ) 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 1184/2206 και 1224/2009 του Συμβουλίου 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000.  

7. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 1418/2013 της Επιτροπής σχετικά με τα σχέδια 

παραγωγής και εμπορίας, σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) 1379/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

9. Την υπ’ αρ. 5359/10.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β’ 3374).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r3sb1HWvFeLNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXRpvjkNf6e_qoKMz8plwiHjrfWwWFGch8zGMK6SNpbB
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10. Την ανάγκη αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 στις ενέργειες των Οργανώσεων Παραγωγών προϊόντων 

υδατοκαλλιέργειας.  

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

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού [άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98)], 

αποφασίζουμε:  

 

Η υπ’ αρ. 123/22078/4-2-2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την 

εφαρμογή διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1379/2013 σχετικά με τη λειτουργία Οργανώσεων 

Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας» (Β’ 463)τροποποιείται ως εξής:  

1. Στο τέλος της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος ως εξής:  

Ειδικά για το έτος 2021 η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 

15η Φεβρουαρίου του ιδίου έτους.  

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται 

παράγραφος ως εξής:  

«Ειδικά για το έτος 2020 οι ΟΠ μπορούν να υποβάλουν μέχρι δύο (2) τροποποιήσεις 

του ΣΠΕ.»  

Στο τέλος της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται «Επιπλέον για τα έτη 2020 

και 2021 δεν ισχύει ο περιορισμός του ποσοστού του 25% του ποσού που είχε 

προϋπολογισθεί αρχικά.»  

3. Στο τέλος της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος ως εξής:  

Ειδικά για το έτος 2020 η προθεσμία υποβολής αίτησης τροποποίησης παρατείνεται 

μέχρι την 20η Νοέμβρη του ιδίου έτους.  

4. Προστίθεται περ. (δ) στην παρ. 2 του άρθρου 4 ως εξής:  

Οι Οργανώσεις Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που κάνουν χρήση των 

εξαιρετικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 3 της παρούσας, 

κατά τα έτη 2020-2021, θα πρέπει να υποβάλουν αιτιολογημένη έκθεση όπου να 

δικαιολογείται η χρήση των ανωτέρω, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας 

COVID-19 στη λειτουργία της Οργάνωσης Παραγωγών.  

Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. 123/22078/4-2-2019 (Β΄ 463) υπουργική απόφαση ισχύει ως 

έχει.  

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

898. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 87600 της 3/12.11.2020 «Αποζημίωση Εμπορικών 

Πτήσεων Απριλίου  - Μαΐου 2020» (Β’ 4994)  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r3sb1HWvFeJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd9uYDNmRLTJkrPq8ogqHLIfcEL2UFNpgmDaQ7NtPNad
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Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο εξηκοστό έβδομο 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).  

2. Το στοιχείο β της παρ. 2 του άρθρου 107 της Συνθήκης για την Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), (EE L 187 της 26.6.2014).  

3. Το σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 651/2014 της Επιτροπής 

της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 

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

Συνθήκης (EE L 187 της 26.6.2014).  

4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π οικ 20036 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 986) σχετικά 

με την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών 

προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η ισχύς της 

οποίας παρατάθηκε ως τις 4.5.2020 με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις Δ1α/ΠΓ. 

Οικ.22824 (Β’  1168) και Δ1α/ΓΠ.οικ.26794 (Β’ 1585).  

5. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.27818 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1648) σχετικά 

με την επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας 

των πολιτών στην Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας Περιφέρειας ή 

Περιφερειακής Ενότητας, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως τις 18.5.2020 και ώρα 06:00.  

6. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24407 κοινή υπουργική απόφαση (Β’  1302) σχετικά 

με την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε 

έως τις 25.5.2020 με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις Δ1α/ ΓΠ.οικ. 27820 (Β’ 1649), 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 29116 (Β’ 1781) και Δ1α/ΓΠ.οικ.30620 (Β’ 1870).  

7. Τον ν. 4682/2020 (Α’ 76) με τον οποίο κυρώθηκε η από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού».  

8. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.19030 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 916) σχετικά 

με την επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων 

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

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως παρατάθηκε.  

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18170 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 860) σχετικά 

με την επιβολή του μέτρου του περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου 

πλοίων αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως 

παρατάθηκε.  

10. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.20042 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 989) σχετικά 

με την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

όπως τροποποιήθηκε.  

11. Tον 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.  
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12. Tον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

(Α’ 143).  

13. Tον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α 

‘133).  

14. Tην παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από του 

διατάκτες» (Α’ 145).  

15. Tο π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

16. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

17. Tο π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

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

18. Tο π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 

(Α’ 151),  

19. Tο π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

20. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

21. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

22. Τη δραματική και απρόβλεπτη μείωση της επιβατικής κίνησης στις 

αερομεταφορές κατά το α’ εξάμηνο του 2020, μείωση που επιτάθηκε ακόμη 

περισσότερο τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020 λόγω και των περιοριστικών μέτρων 

καθολικής εφαρμογής ως προς τις μετακινήσεις και υπερβαίνει το 75% στις πτήσεις 

εσωτερικού και το 95% στις πτήσεις εξωτερικού συγκρινόμενη με την αντίστοιχη 

κίνηση κατά τους ίδιους μήνες το 2019, η οποία επέφερε δραματική απώλεια εσόδων 

για τους αερομεταφορείς και κατέστησε μη οικονομικά βιώσιμη την πραγματοποίηση 

εμπορικών πτήσεων τουλάχιστον για το εν λόγω δίμηνο.  

23. Την αναγκαιότητα διασφάλισης της αεροπορικής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης 

και διασύνδεσης νησιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών της χώρας, τη διασύνδεση της 

χώρας με το διοικητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βρυξέλλες), και τη 

συνακόλουθη ανάγκη διατήρησης μίας ελάχιστης συχνότητας πτήσεων και 

προσφερόμενων θέσεων, προκειμένου ιδίως να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση των 

συγκοινωνιακών αυτών αναγκών και να αμβλυνθούν ει δυνατόν οι ιδιαιτέρως 

δυσμενείς, απρόβλεπτες και οξείες επιπτώσεις στην οικονομική ζωή της χώρας, για 

λόγους δηλαδή που ανάγονται σε επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.  

24. Το γεγονός ότι οι εμπορικές πτήσεις ειδικά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020 

δεν υπερβαίνουν σε αριθμό το ένα τρίτο των εμπορικών πτήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν τους αντίστοιχους μήνες του έτους 2019, ήτοι αντιπροσωπεύουν 

πολύ μικρό μέρος του πτητικού έργου που εκτελείται υπό κανονικές συνθήκες, 

θεωρούμενες έτσι ως ελάχιστες δυνατές και αναγκαίες για την κάλυψη των 

συγκοινωνιακών αναγκών της χώρας κατά το πιο επιβαρυμένο αυτό δίμηνο της 
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πανδημίας, καθώς επίσης και για την υποστήριξη, μέσω της διατήρησης του εν λόγω 

βασικού κορμού διασύνδεσης, της οικονομικής βιωσιμότητας της περιφέρειας και των 

νησιωτικών περιοχών και, κατ’ επέκταση, της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της 

χώρας.  

25. Το γεγονός ότι η χορηγούμενη αποζημίωση είκοσι ευρώ (20€), πλέον 

αναλογούντος ΦΠΑ, ανά προσφερόμενη θέση είναι αναλογική και αναγκαία για την 

επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού διασφάλισης ενός ελάχιστου επιπέδου 

διασύνδεσης, δεδομένου ότι, αφενός, αφορά σε περιορισμένο και μικρό χρονικό 

διάστημα μόλις δύο (2) μηνών και, αφετέρου, δεν επαρκεί για την κάλυψη του κόστους 

που επωμίζονται οι αερομεταφορείς για τη διενέργεια εμπορικών πτήσεων κατά το 

διάστημα αυτό, υπολειπόμενη ακόμη και του σχετικού μεταβλητού κόστους και μη 

δυνάμενη έτσι να επιφέρει υπεραντιστάθμιση, συμβάλλει πάντως στον περιορισμό των 

λειτουργικών ζημιών που η διενέργεια των εν λόγω πτήσεων συνεπάγεται τη δεδομένη 

συγκυρία.  

26. Το γεγονός ότι οι εμπορικές πτήσεις είναι σκόπιμο να κατανεμηθούν σε όλες τις 

αεροπορικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν εν ισχύ άδεια Εκμετάλλευσης χορηγηθείσα 

από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Ελλάδα, είτε βάσει του 

Κανονισμού ΕΟΚ 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992, είτε βάσει του 

Κανονισμού ΕΚ 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

24ης Σεπτεμβρίου 2008.  

27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 

στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν αυτής που προκλήθηκε από το άρθρο 111 του ν. 

4714/2020, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε έως 6 εκατ. ευρώ για τους μήνες 

Απρίλιο - Μάιο 2020.  

28. Την υπ’ αρ. Οικ. 832/29-09-2020 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών 

επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Δικαιούχοι Αποζημίωσης 

1. Προγραμματισμένες εμπορικές τακτικές πτήσεις που εκτελέστηκαν από 

αερομεταφορείς οι οποίοι διαθέτουν εν ισχύ άδεια Εκμετάλλευσης χορηγηθείσα από 

το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Ελλάδα, είτε βάσει του Κανονισμού 

ΕΟΚ 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΚ 

1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 

2008, κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, αποζημιώνονται με το ποσό των είκοσι 

(20) ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.  

2. Οι εμπορικές πτήσεις κατά την παρ. 1 ανωτέρω κατανέμονται μεταξύ των 

δικαιούχων, με γνώμονα το πτητικό τους έργο και τον αριθμό των προσφερόμενων 

θέσεων κατά το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου 2020.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία 
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1. Για την καταβολή της αποζημίωσης παρόντος άρθρου οι αεροπορικές εταιρείες που 

ορίζονται ως δικαιούχοι στο άρθρο 1 της παρούσης αποστέλλουν στο Υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών, εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της 

παρούσης, αίτημα εγγράφως στο οποίο προσδιορίζουν αναλυτικά τις πτήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν/εκτελέστηκαν και τις προσφερόμενες θέσεις ανά πτήση για το 

δίμηνο Απριλίου - Μαΐου 2020, καθώς και σχετική βεβαίωση ότι οι προσφερόμενες 

θέσεις ανά αεροσκάφος και η συχνότητα πτήσεων είναι τα ελάχιστα δυνατά για την 

κάλυψη της ανάγκης μεταφοράς επιβατών/φορτίου.  

2. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πιστοποιεί εντός τριάντα 

ημερολογιακών (30) ημερών από την παραλαβή του στην παρ. 1 αιτήματος, τον αριθμό 

των προγραμματισμένων, τακτικών, εκτελεσθέντων δρομολογίων και αποστέλλει 

σχετική βεβαίωση στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο και διατάσσει την εκταμίευση 

των ποσών αποζημίωσης που αντιστοιχούν σε κάθε αεροπορική εταιρία-δικαιούχο.  

3. Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών 

υπηρεσιών μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο του πλήρους 

φακέλου δικαιολογητικών, στα οποία περιλαμβάνονται οι αιτήσεις και βεβαιώσεις της 

παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.  

Συμπληρωματικά, ως απαραίτητα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από την 

αρμόδια οικονομική υπηρεσία είναι και τα κάτωθι:  

i) Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής 

υποχρέωσης οργάνου.  

ii) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην 

οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:  

α) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,  

β) ο φορέας, του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός,  

γ) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,  

δ) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική 

διεύθυνση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού 

σε μορφή ΙΒΑΝ,  

ε) το δικαιούμενο ποσό,  

στ) οι τυχόν κρατήσεις και ο φόρος,  

ζ) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και  

η) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.  

4. Η αποζημίωση του άρθρου 1 καταβάλλεται κατόπιν της έκδοσης σχετικής 

εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 
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----------.---------- 

 

899. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 5694 της 5/12.11.2020 «6η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

13158/28.11.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

“Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 ‘Υλοποίηση επενδύσεων 

που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης’ και 4.1.3 

‘Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην 

προστασία του περιβάλλοντος’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

της Ελλάδας 2014-2020” (Β’ 4302)» (Β’ 4996)  

 

Έχοντας υπόψη:  

Α. Τους Κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την 

κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.  

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση 

του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.  

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση 

και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 

Κανονισμών (ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 

1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου.  

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 

γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) 922/72, (ΕΟΚ) 

234/79, (ΕΚ) 1037/2001 και (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου.  

5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 807/2014 της Επιτροπής της 11ης 

Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 

μεταβατικών διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύει.  

6. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 

σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 

όπως κάθε φορά ισχύει.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r3sb1HWvFeIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteOsjaviNuXHAzYdiQYHhA9OVnTbLhDCqS-Wi9sp-7Ba
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7. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά στο ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 

συμμόρφωση, όπως κάθε φορά ισχύει.  

8. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 532/2020 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2020 

σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) 

809/2014, (ΕΕ) 180/2014, (ΕΕ) 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 

2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά ορισμένους 

διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής 

γεωργικής πολιτικής.  

9. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής της 11ης 

Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του 1 Κανονισμού (ΕΕ) 306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά στο ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και 

τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.  

10. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Ελλάδας 2014-2020.  

11. Την Ειδική Έκθεση (2014) του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα 

«Εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομίας: συγκράτηση των δαπανών για τις 

συγχρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. επιχορηγήσεις έργων αγροτικής ανάπτυξης».  

Β. Τις διατάξεις νόμων και π.δ.:  

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

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως την 

παρ. 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως ισχύει.  

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

όργανα» (π.δ. 63, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 

του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων» (Α’ 138).  

4. Το π.δ. 83/019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

5. Τον ν. 2690/1997 (Α’ 45), με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας.  

6. Τον ν. 3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων» (Α’ 249) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.  

7. Τον ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α’ 151), 

όπως ισχύει.  
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8. Τον ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του 

αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

Γ. Τις αποφάσεις:  

1. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 

διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που 

βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Β’ 1205).  

2. Την υπ’ αρ. 24944/20-09-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, 

των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» 

(Β’ 3066).  

3. Την υπ’ αρ. 2545/17-10-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 

2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

(ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης 

(ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (Β’ 3447).  

4. Την υπ’ αρ. 5358/10-8-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Σκρέκα» (Β’ 3374).  

5. Την υπ’ αρ. 104/7056/21-1-2015 υπουργική απόφαση «Εθνικές επιλογές, 

διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση 

του υπ΄αρ. 1307/2013 Καν. (ΕΕ) και του υπ’ αρ. 1306/2013 καν. (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 147), όπως ισχύει.  

6. Την υπ’ αρ. 1420/82031/22-07-2015 απόφαση «Κώδικας Ορθής Γεωργικής 

Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής 

Προέλευσης» (Β’ 1709), όπως ισχύει.  

7. Την υπ’ αρ. 1065/19-4-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 

Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 2020”» (Β’ 1273), όπως 

ισχύει.  

8. Την υπ’ αρ. 397/18235/16-02-2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των 

Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των 

Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)» (Β’ 601), όπως ισχύει.  

9. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) 

και ειδικότερα το σημείο 8.2.4 «Μ04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 

(άρθρο 17)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

10. Την υπ’ αρ. 2847/20-10-2020 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ.  
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11. Την υπ’ αρ. 67788/21-10-2020 σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Την τροποποίηση της υπ’  αρ. 13158/28-11-2017 (Β’ 4302) απόφασης του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΥΑ) ως εξής:  

 

Άρθρο 1 

1. Το άρθρο 25 τροποποιείται ως εξής:  

1.1. Η παρ. 9 αντικαθίσταται, ως εξής:  

«9. Το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ. Μετά την 

ηλεκτρονική υποβολή, το αίτημα εκτυπώνεται από το ΠΣΚΕ, υπογράφεται από το 

δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο και το συντάκτη-μελετητή και συνοδευόμενο από 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται εγγράφως στην ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης 

κατοικίας/έδρας σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο, αντίγραφο), εντός δέκα εργάσιμων 

ημερών από την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης τροποποίησης».  

1.2. Ο τίτλος της παρ. 14.1 αντικαθίσταται, ως εξής:  

«14.1 Γεωργικά κτίσματα, κατασκευές και φυτείες:».  

1.3. Η παρ. 14.2.1 αντικαθίσταται, ως εξής:  

«14.2.1 Όταν η επένδυση υλοποιείται με διαφοροποίηση της ιπποδύναμης και εφόσον 

η νέα ιπποδύναμη δεν υπερβαίνει την ιπποδύναμη της μελέτης προσδιορισμού 

ιπποδύναμης ελκυστήρα του Παραρτήματος 3 (Μεθοδολογία Εκλογής Ελκυστήρα). 

Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη είναι επιλέξιμη μέχρι του ποσού της αρχικής 

έγκρισης».  

2. Το άρθρο 26 τροποποιείται ως εξής:  

2.1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 αντικαθίσταται, ως εξής:  

«Οι αιτήσεις πληρωμής/προκαταβολής υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ της Περιφερειακής 

Ενότητας της έδρας του δικαιούχου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 

οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης. Οι αιτήσεις πληρωμής υποβάλλονται σε 

δύο αντίτυπα (πρωτότυπο, αντίγραφο)».  

2.2. Στο τέλος της παρ. 10 προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, σε 

εφαρμογή του άρθρου 3 του Καν. (ΕΕ) 2020/532 και για όσο διάστημα διαρκούν 

έκτακτα μέτρα για τον COVID-19, είναι δυνατόν να μην διενεργείται επιτόπια 

επίσκεψη για τα ενδιάμεσα αιτήματα πληρωμής εφόσον αυτά, αθροιστικά, δεν 

ξεπερνούν το 50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης. Αυτές οι δαπάνες για τις 

οποίες έχει καταβληθεί η δημόσια οικονομική ενίσχυση χωρίς να έχουν επαληθευτεί 

με επιτόπια επίσκεψη, επαληθεύονται κατά την επιτόπια επίσκεψη που αφορά σε 

επόμενο αίτημα πληρωμής με το οποίο γίνεται υπέρβαση του 50% της εγκεκριμένης 

δημόσιας δαπάνης ή το αργότερο εντός 3 μηνών από την άρση των έκτακτων μέτρων»,  

2.3. Η παρ. 18 αντικαθίσταται, ως εξής:  

«18. Για τα παρελκόμενα του ελκυστήρα, συρόμενα ή αναρτώμενα, 

συγχρηματοδοτούμενης αξίας άνω των 1.000 ευρώ, απαιτείται η ανάγλυφη αποτύπωση 
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σε αυτά του αριθμού ΣΒΕΛ, όπως αυτός έχει παραχθεί από το ΠΣΚΕ. Η ανάγλυφη 

αποτύπωση πρέπει να είναι πενταψήφια (π.χ. για το ΣΒΕΛ 194 αποτυπώνεται ο 

αριθμός 00194), δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση σήμανσης που προβλέπεται στο 

π.δ. 57/2010 (Α΄ 97) (όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 81/2011 (Α΄ 197) και ισχύει), 

αλλά αποτελεί επιπλέον μέσο ταυτοποίησης κατά την παρακολούθηση υλοποίησης 

καθώς και κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων του δικαιούχου. Με την 

επιφύλαξη της ανωτέρω παρ. 10, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, με ευθύνη της επιτροπής 

παρακολούθησης, ο αριθμός ΣΒΕΛ αποτυπώνεται μόνιμα με κατάλληλο μέσο και στη 

συνέχεια φωτογραφίζεται η ανάγλυφη αποτύπωση για το συγκεκριμένο επενδυτικό 

αγαθό».  

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 αντικαθίσταται, ως εξής: «Η κάθε 

επιτροπή συγκροτείται από τρία κύρια μέλη, με τους αναπληρωτές τους, ενώ σε κάθε 

επιτροπή συμμετέχει υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας γεωπόνος της ΔΑΟΚ, ως 

πρόεδρος, ενώ για τα άλλα μέλη, λαμβανομένης υπόψη της φύσης του υπό 

παρακολούθηση έργου, επιλέγονται γεωτεχνικοί, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι 

μηχανικοί, οικονομολόγοι και υπάλληλοι κατηγορίας (ΠΕ) ή (ΤΕ) κατά 

προτεραιότητα, με προηγούμενη εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά 

προγράμματα».  

 

Άρθρο 2 

Η ενότητα Β του Παραρτήματος 11 τροποποιείται ως εξής:  

1. Η υποπαρ. 3.5 της παρ. 3 αντικαθίσταται, ως εξής:  

«3.5. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 

(ΜΑΑΕ) ως επαγγελματία αγρότη (όχι νεοεισερχόμενου) για τους δικαιούχους φυσικά 

πρόσωπα στη Δράση 4.1.1, η οποία να έχει εκδοθεί το ίδιο ημερολογιακό έτος με εκείνο 

της υποβολής της αίτησης πληρωμής».  

2. Στην παρ. 5, μετά τον τίτλο «Δικαιολογητικά πιστοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου», προστίθεται εδάφια, ως εξής: «Στις περιπτώσεις όπου, λόγω των 

έκτακτων μέτρων για τον COVID - 19, δεν διενεργείται επιτόπια επίσκεψη, 

ενημερώνεται τόσο ο επενδυτής όσο και ο σύμβουλος του προκειμένου να 

προσκομισθούν, ηλεκτρονικά ή/και σε φυσική μορφή, φωτογραφίες των επενδύσεων 

που συμπεριλαμβάνονται στο πρώτο αίτημα πληρωμής. Για τις επενδύσεις των πιο 

κάτω υποπαραγράφων 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9 και 5.10 οι φωτογραφίες πρέπει να φέρουν 

γεωσήμανση και να αποδεικνύουν την υλοποίηση του αιτούμενου φυσικού 

αντικειμένου. Για τις επενδύσεις των πιο κάτω υποπαραγράφων 5.5, 5.6, 5.7 και 5.8 

προσκομίζονται δύο φωτογραφίες για κάθε μηχάνημα, μία που να απεικονίζει το 

μηχάνημα και μία που να απεικονίζει τον αριθμό σειράς του μηχανήματος».  

3. Η υποπαρ. 5.1.2 αντικαθίσταται, ως εξής: «5.1.2. Στην περίπτωση διαφοροποίησης 

του κατασκευασθέντος κτιρίου από το εγκεκριμένο, προσκομίζεται θεωρημένος 

συγκριτικός πίνακας λειτουργικότητας και προδιαγραφών σύμφωνα με τον οποίον οι 

εγκαταστάσεις τηρούν τις κατά περίπτωση εθνικές προδιαγραφές ή/και κοινοτικά 

πρότυπα. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν προβλέπονται κοινοτικά 

πρότυπα ή εθνικές προδιαγραφές, προσκομίζεται θεωρημένος συγκριτικός πίνακας 

λειτουργικότητας και δυναμικότητας όπου θα αναφέρεται ότι οι εγκαταστάσεις είναι 

λειτουργικές και προσαρμόζονται στη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης. Οι ανωτέρω 

πίνακες θεωρούνται από το αρμόδιο τμήμα για την έκδοση αδειών λειτουργίας με βάση 

τα αρχιτεκτονικά σχέδια που υποβάλλονται στην Υπηρεσία Δόμησης».  
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4. Η υποπαρ. 5.5.3 αντικαθίσταται, ως εξής: «5.5.3. Φωτοτυπία του δελτίου 

ταξινόμησης του ελκυστήρα. Το δελτίο ταξινόμησης του ελκυστήρα πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ 48 μήνες πριν από την έκδοση της άδεια κυκλοφορίας του. Το 

περιθώριο αυτό, δηλαδή από την ημερομηνία ταξινόμησης έως την ημερομηνία 

έκδοσης της άδειας, υπολογίζεται ημερολογιακά (π.χ. 3/3/2015 έως 2/3/2019)».  

5. Η υποπαρ. 5.6.3 αντικαθίσταται, ως εξής: «5.6.3. Φωτοτυπία του δελτίου 

ταξινόμησης του ανθοκομικού ή μελισσοκομικού Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου. Το δελτίο 

ταξινόμησης του οχήματος πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 48 μήνες πριν από την 

έκδοση της άδεια κυκλοφορίας του. Το περιθώριο αυτό, δηλαδή από την ημερομηνία 

ταξινόμησης έως την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, υπολογίζεται ημερολογιακά 

(π.χ. 3/3/2015 έως 2/3/2019)».  

6. Η υποπαρ. 5.8.6 αντικαθίσταται, ως εξής: «5.8.6. Στην περίπτωση διαφοροποίησης 

της διάταξης του εξοπλισμού που ενσωματώνεται εντός του χώρου σταβλισμού από 

την εγκεκριμένη διάταξη, υποβάλλεται βεβαίωση της οικείας ΔΑΟΚ ότι, βάσει 

κάτοψης με διάταξη εξοπλισμού η οποία βασίζεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια που 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία Δόμησης, οι εγκαταστάσεις μετά την ενσωμάτωση του 

εξοπλισμού τηρούν τις κατά περίπτωση εθνικές προδιαγραφές ή/και κοινοτικά 

πρότυπα. Η θεώρηση γίνεται από το αρμόδιο τμήμα για την έκδοση αδειών 

λειτουργίας».  

7. Η υποπαρ. 6.2.11 αντικαθίσταται, ως εξής:  

«6.2.11 Τα έξοδα έκδοσης άδειας δόμησης, μελέτης και επίβλεψης του έργου 

τεκμηριώνονται με την εξοφλημένη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή το εξοφλημένο 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του μηχανικού καθώς και τα αποδεικτικά καταβολής 

από τον δικαιούχο των εισφορών e-ΕΦΚΑ. Επισημαίνεται ότι οι εισφορές υπέρ τρίτων 

που καταβάλλουν οι δικαιούχοι για την έκδοση της άδειας δόμησης δεν 

περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες. Για τις δαπάνες της παρ. αυτής δεν 

απαιτείται η υποβολή ιδιωτικού συμφωνητικού ανάθεσης των συγκεκριμένων 

εργασιών».  

8. Προστίθεται παρ. 8 ως εξής:  

«8. Στην περίπτωση όπου κατά την έγκριση της αίτησης ενίσχυσης έχουν 

βαθμολογηθεί κάποια από τα κριτήρια 4.1 (επενδύσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις - 

επενδύσεις σε εγκατάσταση νέων φυτειών), 5.1 (επενδύσεις σε συγκεκριμένο 

εξοπλισμό στη ζωική παραγωγή - μείωση του δείκτη τυπικής απόδοσης προς ΜΑΕ), 

6.1 (επενδύσεις που αφορούν εγκαταστάσεις ή/και εξοπλισμό για την προετοιμασία 

ή/και συσκευασία ή/και πρώτη πώληση της παραγωγής) και 7.1 (καινοτόμες 

επενδύσεις), με το αίτημα πληρωμής συνυποβάλλεται τεχνική έκθεση στην οποία 

τεκμηριώνεται ότι η βαθμολογία του δικαιούχου δεν διαμορφώνεται χαμηλότερα από 

τη βαθμολογία του πρώτου επιλαχόντα στην οικεία Περιφέρεια».  

 

----------.---------- 
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900. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ13οικ.45861/992 της 6/12.11.2020 «Παράταση ισχύος 

εγκριτικών αποφάσεων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και επιδόματος 

στέγασης» (Β’ 5001)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 7 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25-2-2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), β) 

της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

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

διάδοσής του» (Α’ 55) και γ) της από 14-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Α’ 64) και άλλες διατάξεις» (Α’ 76), καθώς και το άρθρο 4 του νόμου αυτού,  

2. Τα άρθρα 3 και 15 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και 

τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών 

στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 - 2021 και λοιπές 

διατάξεις» (Α’ 74).  

3. Το άρθρο 235 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α’  94), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α’ 236), 

το άρθρο 22 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) και το άρθρο 29 του ν. 4659/2020 (Α’ 21).  

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

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

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

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

8. Την 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).  

9. Την υπό στοιχεία Δ4/Α/Φ1/57537/5062/19-12-2019 απόφαση «Κατανομή 

Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΡΗΙ46ΜΤΛΚ-46Β).  

10. Την υπό στοιχεία 2/90420/ΔΠΓΚ/19-12-2019 απόφαση «Διάθεση των πιστώσεων 

του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: ΨΡΠΙΗ-ΦΣΟ)  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-AbDqCH5J4ktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTqsghmPL0UqlauA-ZvHHje0ORceaw87LE4VU3R40YBx
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11. Την υπό στοιχεία Δ13/οικ.10747/256/6-3-2019 κοινή υπουργική απόφαση 

«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του προγράμματος 

Επιδόματος Στέγασης» (Β’ 792).  

12. Την υπό στοιχεία Δ13/οικ.33475/1935/15-6-2018 κοινή υπουργική απόφαση 

«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 

στοιχεία Δ13/οικ/54653/2701/ 18-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β’  4837), την 

υπό στοιχεία Δ13/οικ.25150/557/3-6-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2194) και 

την υπό στοιχεία Δ13/ οικ.16250/321/24-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει 

(Β’ 1655).  

13. Την υπ’ αρ. 45770/2445/5-11-2020 εισηγητική έκθεση Οικονομικών 

Επιπτώσεων.  

14. Την ανάγκη περιορισμού μετάβασης των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες στο 

πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των 

προγραμμάτων «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 

(Α’ 94) και «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), στις 

περιπτώσεις που, λόγω λήξης της ισχύος τους, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης των 

δικαιούχων κατά τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021 για την 

επανένταξή τους στα ανωτέρω προγράμματα. Η χορηγούμενη παράταση ισχύει για 

όσους δικαιούχους δεν υποβάλλουν νέα αίτηση εντός των μηνών του προηγούμενου 

εδαφίου.  

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

901. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1132331 ΕΞ2020 της 12/13.11.2020 «Τροποποίηση της 

υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (B΄ 4738) απόφασης του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.)”, ως προς τον τρόπο λειτουργίας Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε» (Β’ 5023)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 

Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 

6, της περ. δδ΄ της υποπαρ. θ΄ της παρ. 4, των υποπαρ. α΄ και γ΄ της παρ. 6, της 

υποπαρ. α΄ της παρ. 2, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, της υποπαρ. β΄ της παρ. 3 και 

της υποπαρ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27, καθώς και των 

παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8waBsP7sLQxm4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZOsTrafsv3jopQQ3GK2wIkRUxCGd8QcKI-8CIaD8Qup
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β) του άρθρου 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,  

γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 (B΄ 4738) απόφασης του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 

ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 59 και 79 αυτής.  

2. Το υπ’ αρ. 30/002/000/3501/4.6.2020 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής 

Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.).  

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 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 

39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ’ αρ. 

5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».  

4. Την ανάγκη: α) ανακαθορισμού του τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών της 

Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), για την 

αντιμετώπιση των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών αυτών και β) παροχής της 

δυνατότητας για τις λοιπές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., πέραν των καθοριζομένων με τις 

διατάξεις της παρούσας απόφασης ή με άλλες διατάξεις, να λειτουργούν, κατ’ 

εξαίρεση, σε φυλακές εργασίας (βάρδιες) για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και σε λοιπές εξαιρετικές περιπτώσεις.  

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

σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

αποφασίζουμε:  

 

Α.- Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 

(B΄ 4738) απόφαση, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.)», κατά το μέρος που αφορά στα άρθρα 59 «V.  Γενική Διεύθυνση Γενικού 

Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)» και 79 «Μεταβατικές διατάξεις» αυτής, ως 

κατωτέρω:  

1) Προσθέτουμε νέα παρ. 4 στο άρθρο 59 «V. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου 

του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)» αυτής, ως εξής:  

 

«Άρθρο 59 

V. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)» 

«4.- Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.) της 

Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. για την επίτευξη της αποστολής τους δύνανται να λειτουργούν όλο το 

εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας με την απαιτούμενη εναλλαγή του 

προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις 

ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών».  

2) Προσθέτουμε νέα παρ. 6 στο άρθρο 79 «Μεταβατικές διατάξεις» αυτής και 

αναριθμούμε την υφιστάμενη παρ. από 6 σε 7, ως εξής:  
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«Άρθρο 79 

Μεταβατικές διατάξεις» 

«6. Πέραν των καθοριζομένων με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή με άλλες 

διατάξεις για τη λειτουργία υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. σε φυλακές εργασίας (βάρδιες) 

και οι λοιπές υπηρεσίες αυτής (Κεντρικές, Ειδικές Αποκεντρωμένες και 

Περιφερειακές) δύνανται, επίσης, να λειτουργούν, κατ’ εξαίρεση, σε φυλακές εργασίας 

(βάρδιες), για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

καθώς και σε λοιπές εξαιρετικές περιπτώσεις.».  

7.-α) Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η υπό 

στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, εκτός αν άλλως 

ορίζεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, καθώς και κάθε διάταξη που 

αντίκειται στην παρούσα απόφαση.  

β) Εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και 

του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με τις οποίες έχει καθορισθεί ημερομηνία έναρξης 

λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως.».  

Β. - Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 

(B΄ 4738) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.  

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

902. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΧΤΠ/ΤΠΕΛΦ/447905/38419/28251/3531/2640 της 

2.9/13.11.2020 «Έγκριση Α΄ Αναθεώρησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 

2020 του ΝΠΙΔ με την επωνυμία “Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας”» (B’ 

5025)  

 

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

 

903. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αριθμ. 

1029/8/18 της 13/14.11.2020 «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» (Β’ 5046) 

 

Ι. Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. των άρθρων 11 και 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση του 

τελευταίου και  

β. της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8waBsP7sLQxkliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWYwDKpPpQAuadFIKeBRkyxPrttxQueJSQRy5fVQAAB4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8waBsP7sLQxkliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWYwDKpPpQAuadFIKeBRkyxPrttxQueJSQRy5fVQAAB4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AT60Ad5hJiofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRZ0bQQ8Y-LMCDH203HoGzKBHO1eJjP--kebkFZiOASn
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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. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 από 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), όπως αυτή τροποποιήθηκε 

με την υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.71608/10.11.2020 (Β’ 4946) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών.  

3. Την από 4.11.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

4. Την ανάγκη εξειδίκευσης και αυστηροποίησης των ισχυόντων έκτακτων μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας 

επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.  

ΙΙ. Λαμβάνοντας υπόψη:  

Τους επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, που 

συνίστανται στον σοβαρό κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζει:  

 

α. Την απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στο σύνολο της 

Επικράτειας (άρθρο 11 του Συντάγματος και ν. 4703/2020, Α’131) στις οποίες 

συμμετέχουν τέσσερα (4) ή περισσότερα άτομα.  

β. Την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, υπό 

την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη 

νομοθεσία, ως ακολούθως:  

1. Στα νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά το 

χρονικό διάστημα της απαγόρευσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της 

αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.  

2. Στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά το 

χρονικό διάστημα της απαγόρευσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της 

αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.  

3. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση της περίπτωσης α’ συμμετέχοντας 

σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της 

αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300,00) ευρώ.  

γ. Όργανα βεβαίωσης  

Η βεβαίωση των παραβάσεων και η επιβολή των ανωτέρω προστίμων θα 

πραγματοποιείται από τα ελεγκτικά όργανα κατόπιν σύνταξης Πράξης Επιβολής 

Προστίμου, βάσει των άρθρων 9 και 10 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342 από 
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06.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του 

παραρτήματος VI που επισυνάπτεται στην προαναφερόμενη απόφαση και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της (Β’ 4899).  

δ. Η παρούσα ισχύει από 15 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και τις 18 

Νοεμβρίου 2020 ώρα 9.00 μ.μ. 

 

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

 

904. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 281 της 13/14.11.2020 «Διαδικασία και 

προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε 

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της 

νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 

2020» (Β’ 5047)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (Α’ 75) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).  

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

και ιδίως το στοιχείο β’ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.  

3. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την 

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

Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/1 της 24.12.2013).  

4. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για 

την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 

κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).  

5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

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

σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου 

COVID-19», όπως ισχύει.  

6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).  

7. Την παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» 

(Α’ 107).  

8. Το άρθρο 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AT60Ad5hJir3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbB_oKjNWg4ZZhv60C8yvhJ7U5M_lgXtHIZQBml9RKb5
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Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις” (Α’ 184).  

9. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90), όπως ισχύουν.  

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 155).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

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

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

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

(Α’ 192).  

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

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

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

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

18. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

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

θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

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

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

21. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 

του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση 

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

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

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

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

22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση 

«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), όπως ισχύει.  

23. Την από στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/ 07.10.2020 απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και 

Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την 

αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης 
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Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, 

Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Κορινθίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 4431), όπως 

ισχύει.  

24. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/ 07.10.2020 απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και 

Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την 

αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 19ης 

Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, 

Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»» (Β’ 4432), όπως 

ισχύει.  

25. Την από στοιχεία ΓΔΟΥ233/11.10.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης 

με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 

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

μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471), όπως ισχύει.  

26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 

τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 

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

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

27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 

τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1645), 

όπως ισχύει.  

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

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του 

προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε 

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

(Β’ 1135), όπως ισχύει.  

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

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

30. Την υπό στοιχεία 2/70064/ΔΠΓΚ/13-11-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών.  

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

δαπάνη ύψους ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εκατομμυρίων (1.200.000.000) ευρώ, 

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

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

Οικονομικών και του ΑΛΕ 2310803020, η οποία θα αντιμετωπιστεί με μεταφορά 

πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την 

υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό», 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 
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Σκοπός 

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

επιστρεπτέας προκαταβολής για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν 

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 

(COVID-19) για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020, του οποίου ο 

προϋπολογισμός ανέρχεται συνολικά σε ένα δισεκατομμύριο οχτακόσια εκατομμύρια 

(1.800.000.000) ευρώ».  

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 296 της 26/27.11.2020 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020” (Β’ 5047), όπως 

ισχύει» (Β’ 5251). 

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

α) σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωσης 

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

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

της νόσου COVID-19», όπως ισχύει, είτε  

«β) σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis) ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 

για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα (Γεωργικός Κανονισμός de 

minimis), ειδικά για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση ii της 

περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 3 και δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή 

παραγωγή γεωργικών προϊόντων.»  

Η περ. β’ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών- Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 295 της 24/25.11.2020 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020” (Β’ 5047), όπως 

ισχύει» (Β’ 5207).  

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

αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.  

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

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

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

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

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVgbxYsn1IhCMXWTTMS3TxGl9GzNLEItb9B5KaKizlXH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2oz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVsq6oukYbrE4ZpHnb0BkMAydJ5lkamLXwmBjovSqucb
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Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 

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

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

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

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

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

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

επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:  

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

των εταίρων άλλης επιχείρησης,  

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

του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,  

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

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

τελευταίας,  

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

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

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

αυτής της επιχείρησης.  

Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις 

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

προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.  

4. Επιτόκιο αναφοράς: 0,74% το οποίο αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει 

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

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

(C 14/6 της 19.1.2008), ήτοι -0,35, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης.  

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

απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

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

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

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

6. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς που εμπίπτουν στον υπ’ αρ. 

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

οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EE L17/22 της 

21.1.2000), και οι οποίοι αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος IV το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

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

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

γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος 

ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση.  

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

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

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

μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία 

προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από μέρους 
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πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν 

πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.  

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

ορίζονται στο παράρτημα I του Καν. 651/2014.  

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

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

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

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

υπερβαίνει τα σαράντα τρία (43) εκατ. ευρώ.  

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

(50) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατ. Ευρώ.  

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

(10) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατ. ευρώ.  

Για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών 

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

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

Ι, θεωρούνται μεγάλες.  

10. Κύκλος εργασιών αναφοράς:  

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

βιβλία:  

αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο και το 

τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το 

άθροισμα του κύκλου εργασιών του τρίτου τριμήνου πολλαπλασιαζόμενο με ένα τρίτο 

(1/3) και του τέταρτου τριμήνου πολλαπλασιαζόμενο με ένα τρίτο (1/3),  

ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 

του έτους 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019, ως 

κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019 

πολλαπλασιαζόμενο με δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό 

κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών 

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

το τρίτο τρίμηνο του έτους 2019 πολλαπλασιαζόμενο με δύο τρίτα (2/3),  

γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο και το 

τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 

έτους 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου 

τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενο με δύο τρίτα (2/3),  

δδ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο και το 

τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019, καθώς και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020 ως 

κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του τρίτου τριμήνου του 

2020 πολλαπλασιαζόμενο με δύο τρίτα (2/3),  

εε) σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0).  

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

βιβλία:  
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αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Σεπτέμβριο 

2019 και τον μήνα Οκτώβριο 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το 

άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του έτους 

2019,  

ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα 

Σεπτέμβριο του 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Οκτώβριο του 2019, 

ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μήνα Οκτωβρίου 

2019, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2). Σε περίπτωση που δεν έχει θετικό κύκλο 

εργασιών τον μήνα Οκτώβριο 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα 

Σεπτέμβριο 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του 

μήνα Σεπτεμβρίου 2019, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2),  

γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα 

Σεπτέμβριο 2019 και τον μήνα Οκτώβριο 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον 

μήνα Φεβρουάριο 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος 

εργασιών του μήνα Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2),  

δδ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τους μήνες 

Σεπτέμβριο 2019, Οκτώβριο 2019 και Φεβρουάριο 2020 και έχει θετικό κύκλο 

εργασιών τον μήνα Ιούλιο 2020 ή/και τον μήνα Αύγουστο 2020, ως κύκλος εργασιών 

αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών Ιουλίου 2020 και Αυγούστου 

2020. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο μηνών Ιουλίου 2020 ή 

Αυγούστου 2020 είναι αρνητικός, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος 

εργασιών του μηνός που είναι θετικός, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2),  

εε) σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0).  

Σε περίπτωση που η επιχείρηση εντός του 2019 ή του 2020 έκανε αλλαγή στο τύπο 

βιβλίων που τηρεί (από απλογραφικά σε διπλογραφικά ή το αντίστροφο), υπολογίζεται 

ο κύκλος εργασιών αναφοράς και με τους δύο τρόπους που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις (α) και (β) και ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο μεγαλύτερος 

εκ των δύο.  

11. Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς:  

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

απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:  

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

ακαθάριστα έσοδα του 2019, διαιρεμένα με έξι (6),  

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

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

έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», ως τα ακαθάριστα 

έσοδα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, πολλαπλασιαζόμενα με δύο (2),  

γ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019, 

ούτε τον μήνα Φεβρουάριο 2020 και έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα τον μήνα Ιούλιο 

2020 ή/και τον μήνα Αύγουστο 2020, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική 

πλατφόρμα «myBusinessSupport», ως ακαθάριστα έσοδα αναφοράς λαμβάνονται το 

άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων Ιουλίου 2020 και Αυγούστου 2020. Σε περίπτωση 

που τα ακαθάριστα έσοδα ενός εκ των δύο μηνών Ιουλίου 2020 ή Αυγούστου 2020 

είναι αρνητικά, ως ακαθάριστα έσοδα αναφοράς λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα 

του μηνός που είναι θετικά, πολλαπλασιαζόμενα επί δύο (2),  
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δ) σε διαφορετική περίπτωση τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς ισούνται με μηδέν (0).  

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

οικονομικά δεδομένα που υποβάλλονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπως 

προσδιορίζονται στο άρθρο 6. Εφόσον για τα οικονομικά δεδομένα που δηλώνονται 

στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», η επιχείρηση έχει 

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

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

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

έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.  

 

Άρθρο 3 

Δικαιούχοι 

1. Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι:  

α) Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι 

Οργανισμοί Λιμένων.  

β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των 

ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες 

έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, 

ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:  

αα) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) 

εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020,  

ββ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, 

διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς 

επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης 

κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, 

διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια 

της επόμενης παραγράφου, καθώς και την προϋπόθεση της παραγράφου 3.  

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

κριτήρια:  

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

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

υποβάλλει οικονομικά στοιχεία στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», 

σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 6.  

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

νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:  

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

φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018,  

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

δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η Αυγούστου 2020.  

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

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

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



70 
 

υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την 

περίοδο αυτή.  

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

της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό 

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

(εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της 

ΑΑΔΕ.  

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

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

εργασιών μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, όπως αυτός έχει δηλωθεί στην 

ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», παρουσιάζει μείωση κατά 20,00% 

τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον ο κύκλος 

εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από τριακόσια (300) ευρώ,  

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

απαλλασσόμενες, το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων μηνών Σεπτεμβρίου και 

Οκτωβρίου 2020, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport», παρουσιάζει μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον, σε σχέση με τα 

ακαθάριστα έσοδα αναφοράς και επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς είναι 

μεγαλύτερα από τριακόσια (300) ευρώ.  

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

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

έσοδα αναφοράς, αντίστοιχα, στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.  

Ειδικά οι επιχειρήσεις που:  

i) είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο 

Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, είτε των 

οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ, όπως αυτά 

προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, 

είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 

05.11.2020, δύναται να είναι δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης και στην περίπτωση 

που δεν παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τα αναφερόμενα στην 

παρούσα περίπτωση, εφόσον ο κύκλος εργασιών για τις επιχειρήσεις υποκείμενες σε 

ΦΠΑ, ή τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες 

σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, είναι μεγαλύτερα από τριακόσια 

(300) ευρώ,  

«ii) έχουν έδρα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές που 

προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», όπως αυτές 

οριοθετούνται στις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/07.10.2020 (Β’  4431) 

και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/07.10.2020 (Β’ 4432) αποφάσεις των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και 

Μεταφορών, δύναται να είναι δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης, και στην περίπτωση 

που δεν παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τα αναφερόμενα στην 

παρούσα περίπτωση, δυνάμει του Κανονισμού De minimis 1407/2013 ή 1408/2013 και 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτούς, εφόσον ο κύκλος 

εργασιών για τις επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, ή τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς 

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

απαλλασσόμενες, είναι μεγαλύτερα από τριακόσια (300) ευρώ.»  
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   Η υποπερ. ii) αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών- Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 295 της 24/25.11.2020 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020” (Β’ 5047), όπως 

ισχύει» (Β’ 5207).  

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

(Α’ 137).  

«ζ) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.». 

Η περ. ζ΄ προστέθηκε με την απ.. Υπ. Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 282 της 17/17.11.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 

13-11-2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή 

επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

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

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β΄ 5047)» (Β΄ 5081). 

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

προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:  

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

στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με 

απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον,  

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

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

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

2 της παρούσας, κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:  

i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και  

ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το 

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

και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.  

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

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

δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, με εξαίρεση τις 

επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση ii της περίπτωσης ε της παρ. 2 του 

άρθρου 3, ή στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.» Επιχειρήσεις που 

έχουν μικτή δραστηριότητα, ήτοι δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους εν λόγω μη 

επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς, και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του 

υπ’ αρ. 1407/13 Κανονισμού (ΕΕ), δύναται να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της 

παρούσας δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού για την επιλέξιμη δραστηριότητά τους, με 

τις εξής προϋποθέσεις:  

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

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

δραστηριότητα βάσει κύριου ΚΑΔ εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που έχει συσταθεί 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2oz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVsq6oukYbrE4ZpHnb0BkMAydJ5lkamLXwmBjovSqucb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5ByCHvvvPEtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY4PEXSBVAP1--bH4PGy27k6i5kran2nJujV3ApWcC44
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ββ) διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των 

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

επιλέξιμους τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης. 

Το μέσα σε «» πρώτο εδ. της περ. β) αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 της 

απ. Υπουργών Οικονομικών- Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 295 της 

24/25.11.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και 

προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε 

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της 

νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 

2020” (Β’ 5047), όπως ισχύει» (Β’ 5207). 

  

Άρθρο 4 

Ύψος ενίσχυσης 

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

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:  

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

Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020) x ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών] - [αριθμός 

εργαζομένων σε αναστολή x 534],  

όπου:  

αα) Ο κύκλος εργασιών μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020 και ο κύκλος 

εργασιών αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.  

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

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

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

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

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

ΦΠΑ του έτους 2019 είναι μηδενικός, θεωρείται ίση με 20%.  

γγ) Ο αριθμός εργαζομένων σε αναστολή ορίζεται ως το άθροισμα του αριθμού των 

εργαζομένων της επιχείρησης που βρίσκονταν σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης 

εργασίας τους την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και την 1η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις 

δηλώσεις εργοδοτών, όπως τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.  

Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της παρούσας, ειδικά για τις 

ατομικές επιχειρήσεις που:  

i) δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και δεν 

διαθέτουν ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση ορίζεται, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, 

σε χίλια (1.000) ευρώ,  

ii) δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και δεν 

διαθέτουν ταμειακή μηχανή και οι οποίες έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 

έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ, ή των οποίων τα ακαθάριστα 

έσοδα ενεργού κατά την 05.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 

περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 

φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα 
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έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020, η ενίσχυση ορίζεται, 

ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.  

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

απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:  

Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς - Ακαθάριστα έσοδα μηνών Σεπτεμβρίου 

2020 και Οκτωβρίου 2020) x ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων] - [αριθμός 

εργαζομένων σε αναστολή x 534],  

όπου:  

αα) Τα ακαθάριστα έσοδα μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020 και τα 

ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.  

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

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

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

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

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

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

δήλωσης Ε3). Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων είναι 

μικρότερη του 20% ή τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019 είναι μηδενικά, 

θεωρείται ίση με 20%.  

γγ) Ο αριθμός εργαζομένων σε αναστολή ορίζεται ως το άθροισμα του αριθμού των 

εργαζομένων της επιχείρησης που βρίσκονταν σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης 

εργασίας τους την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και την 1η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις 

δηλώσεις εργοδοτών, όπως τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.  

Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της παρούσας, ειδικά για τις 

ατομικές επιχειρήσεις που:  

i) δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και δεν 

διαθέτουν ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση ορίζεται, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, 

σε χίλια (1000) ευρώ,  

ii) δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και δεν 

διαθέτουν ταμειακή μηχανή και οι οποίες έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 

έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ, ή των οποίων τα ακαθάριστα 

έσοδα ενεργού κατά την 05.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 

περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 

φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα 

έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020, η η ενίσχυση ορίζεται, 

ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.  

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

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

περίπτωση, διενεργείται στρογγυλοποίηση στο πρώτο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.  

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

είναι κατώτερη των ακόλουθων ορίων, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του 

άρθρου 5 της παρούσας:  

α) Για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 έναν από 

τους περιγραφόμενους στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ, ο οποίος και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά 
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την 05.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο 

συνημμένο του Παραρτήματος ΙΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 

φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα 

έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020:  

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

εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Σεπτεμβρίου 2020,  

ββ) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 

έναν (1) έως πέντε (5) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η 

Σεπτεμβρίου 2020,  

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

έως είκοσι (20) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Σεπτεμβρίου 

2020,  

δδ) δεκαπέντε (15.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν είκοσι 

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

Σεπτεμβρίου 2020,  

εε) τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 

άνω των πενήντα (50) εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η 

Σεπτεμβρίου 2020.  

β) Για τις λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου δεν μπορεί να είναι κατώτερη των χιλίων (1.000) ευρώ.  

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

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

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

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

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

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

την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

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

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

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής 

παραγωγής το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.  

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

minimis, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 

διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, ήτοι στον 

ΚΑΔ 49.41 οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) 

ευρώ. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση ii της περίπτωσης 

ε της παρ. 2 του άρθρου 3 και δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή 

γεωργικών προϊόντων, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό 

των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.» 

Η περ. β) αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών- Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 295 της 24/25.11.2020 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 
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COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020” (Β’ 5047), όπως 

ισχύει» (Β’ 5207). 

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

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

σκοπούς της παρούσας θεωρείται ότι δραστηριοποιείται στον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 

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

ή με βάση τον κύριο ΚΑΔ, όπως ισχύει στις 05.11.2020. Επιπλέον, η επιχείρηση 

διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων 

ή η διάκριση του κόστους, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το 

σχετικό ανώτατο όριο.  

 

Άρθρο 5 

Έλεγχος σώρευσης 

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

συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του 

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

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

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

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

επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και 

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

επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής.  

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

minimis, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την 

τριετία 2018-2020 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας 

επιχείρησης, και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) 

ευρώ, και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρώ. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση ii της 

περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 3 και δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή 

παραγωγή γεωργικών προϊόντων, το συνολικό ποσό ενίσχυσης που έχουν λάβει κατά 

την τριετία 2018-2020 από οποιοδήποτε πρόγραμμα σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης 

δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Επίσης, το 

σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων για την 

περίοδο 2018- 2020 δεν πρέπει να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο των 134.272.042 

ευρώ, όπως καθορίζεται στο παράρτημα I του Καν. 316/2019.  

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

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

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

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

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

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

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

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

ανώτατα κατά περίπτωση όρια των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το ύψος της 
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ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από 

κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά 

ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια. Επίσης, ως προς τις ενισχύσεις 

βάσει του Γεωργικού Κανονισμού de minimis, της καταβολής των ενισχύσεων 

προηγείται έλεγχος τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου που προβλέπεται στο 

Παράρτημα Ι του Κανονισμού 316/2019. Για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια υπηρεσία του 

άρθρου 12, με βάση τα στοιχεία για το συνολικό αιτούμενο ποσό που θέτει στη διάθεσή 

της η ΑΑΔΕ, ζητεί έγγραφη σχετική επιβεβαίωση από τον Οργανισμό Πληρωμών και 

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), o 

οποίος διενεργεί τον έλεγχο με βάση τα στοιχεία που διαθέτει στο πληροφοριακό του 

σύστημα.  

4. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα 

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

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

της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος 

σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας 

υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος. Ειδικά για τις ενισχύσεις που 

χορηγούνται βάσει του Γεωργικού Κανονισμού de minimis, ο σχετικός έλεγχος 

διενεργείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τα στοιχεία που διαθέτει στο πληροφορικό 

του σύστημα.»  

Οι παρ. 2, 3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 5 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών- Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 295 της 24/25.11.2020 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020” (Β’ 5047), όπως 

ισχύει» (Β’ 5207). 

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

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

της παρούσας που τηρούνται στην πλατφόρμα «myBusinessSupport».  

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία υποβολής αίτησης 

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας 

προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί 

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

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 30η Νοεμβρίου 2020.  

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

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

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

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

εντός των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας. Ειδικά οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν 

στην υποπερίπτωση ii της περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 3 και 

δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, εφόσον δεν 

παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους σύμφωνα με την περίπτωση ε της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2oz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVsq6oukYbrE4ZpHnb0BkMAydJ5lkamLXwmBjovSqucb
https://www.aade.gr/mybusinesssupport
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παρ. 2 του άρθρου 3, δηλώνουν ότι αποδέχονται να υποβληθεί η αίτηση βάσει του 

Γεωργικού Κανονισμού de minimis. Υπόδειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται στο 

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

Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 6 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών- Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 295 της 24/25.11.2020 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020” (Β’ 5047), όπως 

ισχύει» (Β’ 5207). 

 

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

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

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

πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των 

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

σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, ελέγχεται 

αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την 

επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική 

εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.  

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

προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην 

πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ή 

αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.  

7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση 

επιστρεπτέας προκαταβολής είναι η επιχείρηση να έχει υποβάλλει προηγουμένως στην 

πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία:  

Α. Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Οκτώβριο 2020,  

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ 

(κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.  

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων 

ΦΠΑ, συμπληρώνουν  

αα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,  

ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού 

έτους 2019,  

γγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.  

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, 

μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 

(διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της 

επιχείρησης.  

Επιπροσθέτως, προ-συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει 

των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2oz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVsq6oukYbrE4ZpHnb0BkMAydJ5lkamLXwmBjovSqucb


78 
 

Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την 

επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους.  

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από 

τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές 

υποβληθούν.  

8. Για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου 

τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα 

έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, από την τρίτη (3η) μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα 

του επόμενου μήνα.  

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από 

τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές 

υποβληθούν.  

 

Άρθρο 7 

Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης 

1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την 

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

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

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

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

από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.  

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

και 5 της παρούσας, καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της 

δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του 

TAXISnet της ΑΑΔΕ.  

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

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

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

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

τα στοιχεία των δικαιούχων η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους 

(ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.) τον κωδικό του τραπεζικού 

λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται 

ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική 

μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά 

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

β) Συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

που περιλαμβάνει το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.  

 

Άρθρο 8 

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 

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

Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου 

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

Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ No 200 «Ελληνικό Δημόσιο 
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Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του ενδιάμεσου 

λογαριασμού 23/4810500 με κωδικό IBAN GR4001000230000000004810500 που 

τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

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

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

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

πληροφόρηση κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών.  

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

Ελληνικού Δημοσίου με IBAN 200211 με IBAN GR7101000230000000000200211 

και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού.  

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

να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη 

Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος 

κύκλος πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας 

(έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον 

ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).  

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και 

πραγματοποιείται εντός του τρέχοντος έτους.  

3. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται 

με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

4. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) η παρούσα απόφαση,  

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

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

της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  

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

παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

 

Άρθρο 9 

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης 

1. Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο 

διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2021, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου.  

2. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, 

όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας.  

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

χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει 

οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.  
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4. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης που 

επιστρέφεται, αποπληρώνεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες 

δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.  

5. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές 

της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή 

«myTAXISNet/ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/Στοιχεία 

Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή».  

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

κρατικού προϋπολογισμού, σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) 

που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό.  

7. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται 

οι γενικές διατάξεις του ΚΕΔΕ.  

8. Για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του επίπεδου απασχόλησης η 

επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η 

Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει 

των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης 

που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που 

είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η 

επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31 

Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. Ο έλεγχος 

θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το 

μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από 

τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 

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

ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 

και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.  

 

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις 

1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 

31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 

2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο 

απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο 

από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος 

ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 

2020. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ 

και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για 

τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 

1η Σεπτεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι 

λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.  

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

προσκομίσει μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 

στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
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παρούσας, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από τη Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών».  

Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 296 της 26/27.11.2020 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020” (Β’ 5047), όπως 

ισχύει» (Β’ 5251).  

3. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων υποχρεούνται να μην μετακυλούν εις ολόκληρον ή μερικώς 

στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση.  

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

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

προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.  

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

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

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

άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την 

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

εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.  

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

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

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

αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, 

ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη 

διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και 

δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των 

πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο 

σε ηλεκτρονική μορφή.  

 

Άρθρο 11 

Υποχρέωση διαφάνειας 

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

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

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

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

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

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

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

 

Άρθρο 12 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVgbxYsn1IhCMXWTTMS3TxGl9GzNLEItb9B5KaKizlXH
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Τήρηση αρχείου - Υποβολή εκθέσεων 

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

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

την υποχρέωση της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της 

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

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

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

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

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

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

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

παρούσας, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 87 του Προσωρινού Πλαισίου.  

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

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κάθε απαιτούμενη πληροφορία σχετική με 

την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ιδίως στοιχείων που απαιτούνται στο πλαίσιο 

υποβολής των προβλεπόμενων ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 

(Με την παρ. 7 της απ. Υπουργών Οικονομικών- Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 295 της 24/25.11.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 

13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή 

επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

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

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020” (Β’ 5047), όπως ισχύει» (Β’ 5207) ορίστηκε ότι: 

«Το Παράρτημα ΙΙ.Α αντικαθίσταται με το Παράρτημα ΙΙ.Α της παρούσας, το οποίο 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.») 

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

(Το Παράρτημα ΙΙ.Β αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 296 της 26/27.11.2020 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020” (Β’ 5047), όπως 

ισχύει» (Β’ 5251). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2oz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVsq6oukYbrE4ZpHnb0BkMAydJ5lkamLXwmBjovSqucb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVgbxYsn1IhCMXWTTMS3TxGl9GzNLEItb9B5KaKizlXH
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΚΑΔ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  

 

Άρθρο 13 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

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

 

905. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Αριθμ. 

απόφ. ΦΓ10/56734 της 16/16.11.2020 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’  αρ. 

2/24.6.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο) 

“Συγκρότηση του Τμήματος Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου” (Β’  3004), της 

υπ’ αρ. 44406/15.7.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

“Περί συγκροτήσεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό 

έτος 2020-2021” (Β’  4001), όπως ισχύει, και της υπ’ αρ. ΦΓ10/40895/5.8.2020 

απόφασης του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου “Περί συγκροτήσεως των 

Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020-021” 

(Β’  3374)» (Β΄ 5049)  

 

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

 

906. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 47166/1180 της 16/16.11.2020 

«Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως 

ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας» (Β΄ 5051)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. το άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 

τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AT60Ad5hJipp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbhZWV1QDSpTfx0BFclm0pkyz1EascNcY69B_sTFsals
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8eXNC2Lvs-qotiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQP0Ay3qUEDp6G7Fi18jpgt8stLySaFRnKdV7Y_R4uCW
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αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (Α’ 75) και άλλες διατάξεις» (Α’ 86),  

2. τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 91),  

3. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),  

4. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),  

5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 

(Α’ 133),  

6. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε 

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

7. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α’ 145), 

8. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),  

10. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),  

11. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 155),  

12. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),  

13. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),  

14. την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805),  

15. την υπ’ αρ. 24760/550/22-6-2020 απόφαση «Παράταση διάρκειας τακτικής 

επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας» 

(Β’ 2484),  

16. την υπ’ αρ. 37453/963/28-9-2020 απόφαση «Παράταση διάρκειας τακτικής 

επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας» 

(Β’ 4172),  

17. την υπ’  αρ. 46340/1233/12-11-2020 απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΩΔ9246ΜΤΛΚ-ΦΡΑ),  

18. τις υπ’ αρ. 6989/13-11-2020 (ΑΔΑ:ΩΣΓΦ4691Ω2- 3Χ5), υπ’  αρ. 6990/13-11-

2020 (ΑΔΑ: ΨΔΘ74691Ω2- ΖΧΑ), υπ’  αρ. 6991/13-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΥΔΠ4691Ω2- 

6ΘΤ), υπ’ αρ. 929/16- 11-2020(ΑΔΑ: 6ΥΖ44691Ω2-Ω7Λ), υπ’  αρ. 927/16-11-2020 

(ΑΔΑ: 6ΧΦΖ4691Ω2-Ω07), υπ’  αρ. 928/16-11-2020 (ΑΔΑ: 67ΛΩ4691Ω2-01Ο), 
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υπ’  αρ. 9985/13-11-2020 (ΑΔΑ: 616Φ4691Ω2- ΚΟΨ), υπ’  αρ. 9986/13-11-2020 

(ΑΔΑ: 9Η1Υ4691Ω2-ΔΩΙ), υπ’  αρ. 9987/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΕΞ4691Ω2-ΒΗΛ), 

υπ’  αρ. 10200/16-11-2020 (ΑΔΑ:Ω2ΛΑ4691Ω2-Λ86), υπ’  αρ. 2769/16-11-2020 

(ΑΔΑ: ΩΘΝΟ4691Ω2-8ΡΧ), υπ’  αρ. 2768/16-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΗΞ34691Ω2-Υ2Δ), 

υπ’  αρ. 2767/16-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΦΟ4691Ω2-ΗΒΕ), υπ’  αρ. 1233/13-11-2020 

(ΑΔΑ: 65Κ94691Ω2-ΟΕΛ), υπ’ αρ. 14901/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΕΙ04691Ω2-ΒΡ2, 

υπ’ αρ. 1234/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΒΛ34691Ω2-7ΓΚ), υπ’  αρ. 14902/13-11-2020 

(ΑΔΑ:99Μ84691Ω2-7ΕΘ), υπ’  αρ. 1235/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΗΞ74691Ω2-5ΥΑ), 

υπ’  αρ. 14903/13-11-2020 (ΑΔΑ: 94ΥΗ4691Ω2- Α6Ω), υπ’ αρ. 21489/13-11-2020 

(ΑΔΑ:9ΛΜΤ4691Ω2-ΛΙΞ), υπ’  αρ. 21490/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΣΗ4691Ω2-ΥΔ3), 

υπ’  αρ. 21491/13-11-2020 (ΑΔΑ:ΩΨΙ24691Ω2-6ΒΡ) αποφάσεις των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης,  

19. την υπ’ αρ.71072/16-11-2020 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,  

20. την υπ’ αρ. 45982/2459/16-11-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  

21. την ανάγκη στήριξης των ανέργων των οποίων έληξε ή θα λήξει η τακτική 

επιδότηση ανεργίας τους εντός των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και 

Δεκεμβρίου 2020 και οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από τις αρνητικές συνέπειες 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19,  

22. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη 

ποσού ύψους έως ενενήντα επτά εκατομμυρίων ευρώ (97.000.000 €) σε βάρος του 

προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 

ύψους 51.960.000 ευρώ στον ΚΑΕ 0651, 6.276.000 ευρώ στον ΚΑΕ 0652, 840.000 

ευρώ στον ΚΑΕ 0655, 924.000 στον ΚΑΕ 0643 οικονομικού έτους 2020 και ύψους 

32.042.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0651, 3.870.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0652, 518.000,00 

ευρώ στον ΚΑΕ 0655 και 569.800,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0643 για το οικονομικό έτος 

2021, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως 

ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - 

ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε. Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος 

ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ  - 

τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για 

όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου 

και Δεκεμβρίου 2020 και δεν έχουν επωφεληθεί της παράτασης του άρθρου έβδομου 

της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 

(Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. 

(Α’ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’  86) και, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), καθώς και των υπ’ αρ. οικ. 

24760/550/22-6-2020 και υπ’  αρ. οικ. 37453/963/ 28-9-2020 (Β’ 4172) κοινών 

υπουργικών αποφάσεων, παρατείνεται για δύο (2) μήνες.  

2. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης της παρ. 1 

εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91). Κατά 

τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197) και του άρθρου 44 

του ν. 3986/2011 (Α’ 152).  
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

907. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 2814.5/75473/2020 της 5/17.11.2020 «Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης 

του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2020» (Β΄ 5055)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Την περ. ιβ’ του άρθρου 20 και την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 

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

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.  

β. Του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» (Α΄ 204), όπως ισχύει.  

γ. Το άρθρο τεσσαρακοστό της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

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

Συνέδριο» (Α΄ 52), όπως ισχύει.  

ε. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).  

στ. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής» (Α΄ 26).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

2. Την υπ’ αρ. 2241.7/73380/2020 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Παράταση 

της περιόδου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 01-5-

2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), για την 

εγγραφή των ανέργων ναυτικών στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση 

και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής 

εργασίας (ΓΕΝΕ) και της Λιμενικές Αρχές και λαμβάνουν τακτική επιδότηση, κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 228/1998» (Β΄ 4916).  

3. Την υπ’ αρ. 2811.23/16602/23-10-2020 απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 

ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ. Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 13, Α/Α 78459 Βιβλίου 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ:ΨΡΕΖ4653ΠΩ - ΟΞΥ).  

4. Το υπ’ αρ. 8479/12-10-2020 έγγραφο Οίκου Ναύτου.  

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

κρατικού προϋπολογισμού ύψους τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (420.000,00€) 

για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8eXNC2Lvs-qoliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW_UYgpmEK-8sZFW26ikts2g8C2HMvILDXxJMv7G7fFD
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φορέας 1041-502 ΑΛΣ - ΕΛΑΚΤ, ΑΛΕ 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα», αποφασίζουμε:  

 

1. Καθορίζουμε την έκτακτη επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το έτος 2020 στο 

ποσό των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (420.000,00€), προκειμένου 

οι δικαιούχοι ναυτικοί να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων των στοιχείων 1(γ) και 2 του προοιμίου της παρούσας απόφασης.  

2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού 2310510001 

«Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές 

έκτακτου χαρακτήρα», ειδικού φορέα 1041-502 ΑΛΣ - ΕΛΑΚΤ του τακτικού 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του έτους 

2020. 

3. Ο Οίκος Ναύτου να μεριμνήσει για την επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων εν 

λόγω επιχορήγησης στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της 

Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου 

Ναύτου».  

4. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής 

ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση.  

5. Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε 

συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 

 

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

 

908. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ16/154871/ΓΓ4 

της 12/17.11.2020 «Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη 

μείωση της διασποράς του COVID 19» (Β΄ 5057)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις  

1.1. του ν. 4692/2020 και ιδίως το άρθρο 119 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 111),  

1.2. του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και ιδίως το άρθρο 2 «Κύρωση: α) της από 1.5.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90),  

1.3. του ν. 4186/2013 και ιδίως τα άρθρα 7, 9 και 14 «Αναδιάρθρωση της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως ισχύει,  

1.4. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

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

ειδικότερα το κεφάλαιο Δ΄ «Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς» (Α΄ 133), όπως ισχύει,  

1.5. του ν. 4314/2014 Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 

Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8eXNC2Lvs-qr3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ6rWqKX0wriB6qX0ei19uO3g4laP_oLp7zigOOJSqeT


88 
 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως 

τροποποιείται και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33,  

1.6. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

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

1.7. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως 

ισχύει,  

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

(Α΄ 192), όπως ισχύει,  

1.9. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει,  

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

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

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

1.13. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 

(Α΄ 155),  

1.14. της υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375),  

1.15. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄ 4805),  

1.16. της υπ’ αρ. 329/2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικού 

Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 210), όπως 

ισχύει,  

1.17. της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/1016/19.12.2018 (Β΄  5968) αντικατάσταση 

της υπό στοιχεία 110427/ EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με 

τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 

(Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων»,  

1.18. της υπ’ αρ. 428/514749/18.4.2018 19ης εγκυκλίου του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των 

μαθητευόμενων και των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη 

Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει,  

1.19. της υπό στοιχεία Φ7/158947/ΓΓ4/10.10.2019 απόφασης των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Ανάπτυξης και 
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Επενδύσεων - Υγείας «Υλοποίηση Μεταλυκειακού έτους - τάξη Μαθητείας 

αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 3892), όπως ισχύει,  

1.20. της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με 

θέμα «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),  

1.21. της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με 

θέμα «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπό 

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 

31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» 

(Β΄ 1699),  

1.22. της υπό στοιχεία Φ9/55323/ΓΓ4/13.5.2020 υπουργικής απόφασης με θέμα 

«Επανέναρξη λειτουργίας του “Μεταλυκειακού έτους - Τάξη μαθητείας” αποφοίτων 

ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2019 - 2020» (Β΄ 1844).  

2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/ 462/123544/B1/17.9.2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.  

3. Την υπ’ αρ. 9606/21.3.2017 απόφαση ένταξης της Πράξης με MIS 5005892 

«Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», όπως ισχύει.  

4. Την υπ’ αρ. 3553/24.7.2020 πρόσκληση, με κωδικό ΕΔΒΜ121 και α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 

4467 και τίτλο «Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της 

διασποράς του COVID 19» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στους Άξονες 

Προτεραιότητας 2, 4 και 5 οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)όπως ισχύει.  

5. Το υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο της πράξης «Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων 

μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19», με MIS 5070129, του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στους 

Άξονες Προτεραιότητας 2, 4 και 5 οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

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

πέραν εκείνης που είχε προβλεφθεί κατά την ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 119 

του ν. 4692/2020, η οποία θα καλυφθεί από την αναφερόμενη πράξη ΕΣΠΑ 2014-2020 

με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της 

διασποράς του COVID 19», αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Δικαιούχοι και ύψος έκτακτης ενίσχυσης 
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Στους μαθητευόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και 

του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας της πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και 

ΙΕΚ» με MIS 5005892, οι οποίοι είχαν ενεργή σύμβαση μαθητείας κατά την έναρξη 

ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι 

11.3.2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16838/10.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση 

(Β΄ 783), καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση με το ποσό των επτακοσίων 

(700) ευρώ και το ποσό της πλήρους βασικής ασφαλιστικής κάλυψής τους, για το 

χρονικό διάστημα από την έναρξη της επιβολής του μέτρου, ήτοι 11.3.2020 της 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών κάθε 

τύπου και βαθμού σε κάθε γεωγραφική περιοχή, μέχρι την επαναλειτουργία τους, ήτοι 

18.5.2020 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 55323/13.5.2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 1844).  

Το σύνολο των δαπανών καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της πράξης με κωδικό 

ΟΠΣ 5070129. Οι δαπάνες οικονομικής ενίσχυσης των μαθητευομένων οι οποίοι έχουν 

ολοκληρώσει το πρόγραμμα μαθητείας χρηματοδοτούνται από το επιλέξιμο προς 

συγχρηματοδότηση σκέλος του προϋπολογισμού της Πράξης, οι δε δαπάνες 

οικονομικής ενίσχυσης των μαθητευομένων που δεν έχουν ολοκληρώσει τη μαθητεία, 

θα βαρύνουν το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

όπως προβλέπεται βάσει της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014.  

 

Άρθρο 2 

Δικαιολογητικά και διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 

Ως δικαιολογητικά για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους 

δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας, ορίζονται: α) οι υπογεγραμμένες συμβάσεις 

μαθητείας των μαθητευόμενων της πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με MIS 

5005892, που φυλάσσονται στα Επαγγελματικά Λύκεια και β) τα στοιχεία των ενεργών 

συμβάσεων μαθητείας από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 11.3.2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

16838/10.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 783).  

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων θα καταβάλει α) την έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους 

του άρθρου 1 της παρούσας και β) τις πλήρεις βασικές ασφαλιστικές εισφορές στον 

Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους του άρθρου 1 

της παρούσας θα πραγματοποιηθεί στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των 

μαθητευόμενων της πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με MIS 5005892. 

 

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

 



91 
 

909. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4753 της 18/18.11.2020 «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 (L 186), ρυθμίσεις για τη 

Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη 

λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΛΗΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/1150 

 

Άρθρο 1:  Σκοπός  

Άρθρο 2:  Συλλογική αγωγή  

Άρθρο 3:  Μητρώο ενώσεων και δημόσιων φορέων  

Άρθρο 4:  Αρμόδια Αρχή εποπτείας για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 

2019/1150  

Άρθρο 5:  Εξουσίες και κυρώσεις  

Άρθρο 6:  Μεταβατική διάταξη  

Άρθρο 7:  Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 

 

Άρθρο 8:  Σύσταση οργανικών θέσεων στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου 

Αγοράς  

Άρθρο 9:  Διοικητής ΔΙ.Μ.Ε.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4712/2020  

Άρθρο 10:  Οργάνωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.- Τροποποίηση του άρθρου 7 του 

ν. 4712/2020  

Άρθρο 11:  Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης- Τροποποίηση 

του άρθρου 8 του ν. 4712/2020  

Άρθρο 12:  Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και 

την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου - Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του ν. 4712/2020  

Άρθρο 13:  Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και 

Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου - Τροποποίηση του άρθρου 10 του 

ν. 4712/2020  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
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Άρθρο 14:  Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.- Τροποποίηση του άρθρου 12 του 

ν. 4712/2020  

Άρθρο 15:  Ελεγκτές ΔΙ.Μ.Ε.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4712/2020  

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 16:  Έσοδα και προϋπολογισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού – 

Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3959/2011  

Άρθρο 17:  Διαδικασία αξιολόγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού  - Τροποποίηση 

του άρθρου 22 του ν. 3959/2011  

 

ΜΕΡΟΣ Δ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

Άρθρο 18:  Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές - Τροποποίηση του άρθρου 16 

του ν. 4177/2013  

Άρθρο 19:  Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών - Τροποποίηση του άρθρου 30 του 

ν. 4497/2017  

 

ΜΕΡΟΣ Ε’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

Άρθρο 20:  Μέτρα εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου - Παράταση ισχύος του 

ν. 1338/1983  

Άρθρο 21:  Εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής προς 

εκτέλεση των αποφάσεων του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 

Ε.Ε. για τον καθορισμό των εξόδων  

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 22:  Ένταξη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2021 σε 

μία μείζονα κατηγορία δημοσιονομικής ταξινόμησης - Τροποποίηση 

του άρθρου 55 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)  

Άρθρο 23:  Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 - 

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων  
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Άρθρο 24:  Διάθεση πρόσθετου ποσού από το Π.Δ.Ε. για την ενίσχυση των 

επενδύσεων των συγκοινωνιακών φορέων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ του 

ν. 2963/2001  

Άρθρο 25:  Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας - 

Τροποποίηση άρθρου 143 v. 4635/2019  

Άρθρο 26:  Δαπάνες μίσθωσης  

Άρθρο 27:  Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης  

Άρθρο 28:  Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών  

Άρθρο 29:  Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων  

Άρθρο 30:  Επιχορήγηση αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών των 

επιμελητηρίων - Παράταση προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 96 του 

ν. 4497/2017  

Άρθρο 31:  Σύσταση δικαιώματος επιφάνειας με αντάλλαγμα υπέρ της εταιρείας 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess-

lNTEC Α.Ε.» - Τροποποίηση του άρθρου 18 του v. 4690/2020  

Άρθρο 32:  Προδικασία χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής-Τροποποίηση 

του άρθρου 17 του ν. 4608/2019  

 

ΜΕΡΟΣ Ζ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Άρθρο 33:  Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, 

μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-

φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών  

Άρθρο 34:  Καταβολή του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων στους εκμισθωτές 

που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%  

Άρθρο 35:  Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, 

ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων 

σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης 

διαταγών πληρωμής  

Άρθρο 36:  Ρυθμίσεις για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων που αφορούν 

αποκλειστικά την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19  

Άρθρο 37:  Τροποποίηση προθεσμίας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις 

τυχερών παιγνίων  

Άρθρο 38:  Εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών για παράταση των 

προθεσμιών καταβολής δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις  

Άρθρο 39:  Παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό 

(6%) σε συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  
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Άρθρο 40:  Στελέχωση επιτροπών εκτίμησης και καταγραφής ζημιών για 

επιχορήγηση επιχειρήσεων μετά από θεομηνία  

Άρθρο 41:  Παράταση εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής 

φαρμακευτικής δαπάνης - Τροποποίηση του άρθρου 25 του 

ν. 4549/2018  

Άρθρο 42:  Εξόφληση από τον κρατικό προϋπολογισμό οφειλών φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας  

Άρθρο 43:  Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες από 

τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020  

 

ΜΕΡΟΣ Η’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 44:  Πρόσληψη επικουρικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού 

βοηθητικού προσωπικού  

Άρθρο 45:  Μετακίνηση προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42)  

Άρθρο 46:  Απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο Ε.Σ.Υ. για την αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.  

Άρθρο 47:  Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων  

Άρθρο 48:  Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε 

εξοπλισμό νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών  

 

ΜΕΡΟΣ Θ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Άρθρο 49:  Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και 

των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  

Άρθρο 50:  Άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας σε δήμους, όπου δεν 

υφίσταται ή έχει ανεπαρκή στελέχωση  

Άρθρο 51:  Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης δηλώσεων του άρθρου 51 του 

ν. 4647/2019  

Άρθρο 52:  Επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού Ο.Τ.Α.  

Άρθρο 53:  Απαλλαγή καταβολής αντιτίμου για υπηρεσίες των οποίων η λειτουργία 

έχει ανασταλεί  

Άρθρο 54:  Παράταση οργάνων διοίκησης σωματείων  

Άρθρο 55:  Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων  
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ΜΕΡΟΣ Ι’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 56:  Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές - Τροποποίηση του άρθρου 34 του 

ν. 2725/1999  

Άρθρο 57:  Παράταση της θητείας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού  

Άρθρο 58: Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών μεταγραφών, έγκρισης 

αγωνιστικών προγραμμάτων, απολογισμών και προϋπολογισμών των 

αθλητικών φορέων με αποφάσεις Δ.Σ.  

 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

Άρθρο 59:  Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 

και οικονομικών συμφερόντων  

Άρθρο 60: Διάταξη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων  

Άρθρο 61:  Πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου - Τροποποίηση 

του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α’ 49)  

Άρθρο 62:  Μεταβατική διάταξη για τη θητεία των υπηρετούντων δικαστών στα 

πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου  

 

ΜΕΡΟΣ ΙΒ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Άρθρο 63: Εκτέλεση έργων αποκατάστασης πληγεισών περιοχών Περιφέρειας 

Θεσσαλίας από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΓ’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 64:  Έναρξη ισχύος 

 

… 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 23 
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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 

εννιακόσια εκατομμύρια ευρώ (900.000.000) στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Οι 

προστιθέμενες πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 

2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του ως άνω φορέα και ειδικού 

φορέα. 

 

… 

Άρθρο 27 

Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου τριακοστού τρίτου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

 

Άρθρο 28 

Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών 

(Αντικαθίσταται η παρ.  1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).  

 

Άρθρο 29 

Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65). 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Ζ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Άρθρο 33 

Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας 

κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών 

1. (Αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).  

2. (Προστίθενται παρ. 7, 8 και 9 στο άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).  

3. (Αντικαθίσταται η  παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), ανωτ. αριθ. 218). 

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=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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879lgF_jwvvXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHHbJuU8plfWuuS5ZdFvXQRRNnYOrZeey5_Ry9tX54LS
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4. (Προστίθενται παρ. 5 και 6 στο άρθρο 3 του ν. 4684/2020(Α΄ 86), ανωτ. αριθ. 218.) 

5. (Αντικαθίσταται η παρ. 4β του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108).  

6. (Προστίθεται παρ. 4γ στο άρθρο  εξηκοστό τρίτο της από 30.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108).  

 

Άρθρο 34 

Καταβολή του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων στους εκμισθωτές που 

εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40% 

(Προστίθενται εδ. στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. 

αριθ. 339) 

 

Άρθρο 35 

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για 

την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής 

1.α) Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την 31η.12.2020, για τους Κωδικούς 

Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη 

δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν 

πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι 

προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά 

εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου 

αξιογράφου. Ως πληγείσες επιχειρήσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι 

επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα 

Απριλίου - Σεπτεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε σχέση 

με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019. Με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται 

ΚΑΔ επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Με όμοια 

απόφαση δύναται να μεταβάλλεται το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και 

να τροποποιείται το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του 

κύκλου εργασιών.  

Εκδόθηκε η υ.α. A.1259/2020 «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), κατωτ. αριθ. 939. 

β) Τα οριζόμενα στην περ. α’ ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα 

γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει 

δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα 

πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, 

περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879lgF_jwvvXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHHbJuU8plfWuuS5ZdFvXQRRNnYOrZeey5_Ry9tX54LS
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTmw0VD9LAxRrTEbdNAXrx6dzYAzwR0lbJQm_PgMZw_w
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εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α’ 107), του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α’ 84), 

των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α’ 218), καθώς και των 

υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων 

ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των 

συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της 

περ. α’ ή εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της 

απόφασης του τέταρτου εδαφίου της περ. α’. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των 

αξιογράφων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται μέσω ειδικής 

σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος 

πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως 

τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για 

αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α’ αναστολή των προθεσμιών. Για τον σκοπό 

εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα 

απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.  

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζονται και άλλα 

αξιόγραφα, πλην των οριζομένων στην περ. β’, για τα οποία έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή της παρούσας.  

2. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του 

άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία 

πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 6η.11.2020 έως τη δημοσίευση του 

παρόντος δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που 

τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που 

λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα 

πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε 

αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του 

παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν 

εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις 

απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής 

πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων 

αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από τη 

σφράγιση ή τη λήξη τους.  

3.α) Παρατείνονται μέχρι και την 30η.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) που 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 30η.11.2020 και την 31η.12.2020 

για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν 

δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση 

της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με 

τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου 

μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, 

όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε 
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αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με 

βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν 

υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 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. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται 

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. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι 

ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη 

διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19. Με όμοια απόφαση, 

που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα 

απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι 

διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους 

φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή 

διαδικαστικού χαρακτήρα.  

β) Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν 

δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση 

της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με 

τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου 

μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, 

όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε 

αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με 

βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν 

υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου και 

τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα 

της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν 

αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη 

λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται 

να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 6η.11.2020 έως 

την 31η.12.2020. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα 

οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν 

καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα 

πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Από την εφαρμογή της παρούσας 

εξαιρούνται 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. Για την εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές των 

αξιογράφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση, σχετικά με 

το μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού 

έτους.  

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή 

πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β’ της παρ. 1 ή τον 
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υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του 

αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία 

λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε 

αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή της παρούσας.  

5. (Παρατείνονται οι προθεσμίες των παρ. 1, 2 και 3 και διαμορφώνονται εκ νέου οι 

παρ. αυτές του άρθρου 297 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ανωτ. αριθ. 854). 

6. (Παρατείνεται η προθεσμία της παρ. 3.α. του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), ανωτ. αριθ. 634 και διαμορφώνεται εκ 

νέου η παρ.αυτή).  

 

Άρθρο 36 

Ρυθμίσεις για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων που αφορούν αποκλειστικά την 

προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου 

μετάδοσης του COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο στην υ.α. Αριθ. 8825/12.6.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού (Β΄ 2270), ανωτ. αριθ. 403 και στην παρ. 1 του 

άρθρου 111 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), ανωτ. αριθ. 572) . 

 

Άρθρο 37 

Τροποποίηση προθεσμίας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων 

1. Για τις οφειλές επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων προς το Υπουργείο Οικονομικών, 

που έχουν ρυθμισθεί με τις υπ’ αρ. 1918/19.3.2012 (Β’ 1108), 3410/25.7.2014 

(Β’ 2043) και Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β’  11) αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονομικών, οι έξι (6) δόσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και 

αναστολή είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο όγδοο της από 1.5.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 

(Α’ 104), καθώς και οι υπολειπόμενες δέκα επτά (17) δόσεις του προγράμματος 

ρύθμισης, (συνολικά είκοσι τρείς (23) δόσεις), μετατρέπονται σε σαράντα έξι (46) 

δόσεις, πληρωτέες κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα από 1.1.2021.  

2. Στις σαράντα έξι (46) νέες δόσεις κατανέμονται τυχόν ανεξόφλητα υπόλοιπα 

ληξιπρόθεσμων δόσεων.  

3. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων της 

παρ. 1, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, σε τοπικό ή γενικό επίπεδο, η προθεσμία καταβολής της τρέχουσας δόσης 

παρατείνεται ανάλογα μετά το πέρας της ρύθμισης και καταβάλλεται την πρώτη 

εργάσιμη ημέρα του επόμενου από την τελευταία δόση μήνα.  

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της ρύθμισης. 

 

Άρθρο 38 

Εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών για παράταση των προθεσμιών 

καταβολής δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXrn8Mg45lE9ZYf7ayLuuO7PjIic4H7FyDjm3adeW2MX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LLNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf6Tf_FfX-cIbpWezdI3JySZ_dYZMJGlS0CH9g2XT9CC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX


101 
 

Στο άρθρο 8 του ν. 1284/1982 (Α΄114) προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονομικών σε εξαιρετικές μόνον περιπτώσεις, όπως 

σεισμοί, πλημμύρες ή άλλες θεομηνίες, καθυστερημένες αφίξεις μηχανογραφικών 

τριπλοτύπων εισπράξεως σε πολλούς φορολογούμενους, απεργίες, γενικά έκτακτα 

γεγονότα που δημιουργούν κωλύματα σε ομάδες φορολογουμένων να τακτοποιήσουν 

έγκαιρα τις οφειλές τους, να παρατείνει με απόφασή του τις προθεσμίες καταβολής 

χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους που εισπράττονται από τα δημόσια ταμεία. 

2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις της παρ. 1 επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονομικών με 

αποφάσεις του να παρατείνει τις προθεσμίες καταβολής δόσεων νομοθετικών 

ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση 

και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Η πρώτη δόση της ρύθμισης από 

εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής, καταβάλλεται την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του 

προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις 

καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την 

καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια 

για τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής 

καταβολής.» 

   Εκδόθηκε η υ.α. Α. 1256/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Kατεπείγοντα 

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), κατωτ. αριθ. 928. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1254/2020 «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 αντιμετώπισης των 

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

περιορισμού της διάδοσής του» (Β’ 5223), κατωτ. αριθ. 929.   

 

Άρθρο 39 

Παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) σε 

συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 

(Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).  

 

… 

Άρθρο 41 

Παράταση εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής 

δαπάνης - Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 

Το άρθρο 25 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) αντικαθίσταται ως εξής:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2owfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXdxglmq_DCG-a6ZLh_cEnAnpY6UFxlU6XBzEAGFc20B
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1u4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVhbC9cuahj2yDvPukVlPCmnQoqO8fvmixOLCVkgT8pq
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
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«Άρθρο 25 

Ρυθμίσεις για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής 

1. Ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 

(Α’ 41), της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας υπό στοιχεία Γ5/63587/2015 απόφασης 

του Υπουργού Υγείας (Β’ 1803) και του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), 

εφαρμόζεται και στα έτη 2019 έως 2024. Αρχικό έτος βάσης υπολογισμού για την 

πρώτη εφαρμογή του παρόντος είναι το 2018, και για καθένα από τα επόμενα έτη το 

εκάστοτε προηγούμενο έτος. Για το έτος 2019, η κατανομή των ορίων της 

φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των 

φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων 

του Ε.Σ.Υ. και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.  

Ειδικά για τα έτη 2020-2022, τα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν ως εξής:  

α) Φαρμακευτική δαπάνη ύψους 2.088 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 87 

εκατομμύρια ευρώ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φάρμακα υψηλού κόστους του καταλόγου 1 Α της παρ. 2 του άρθρου 12 

του ν. 3816/2010) και 2.001 εκατομμύρια ευρώ για τη λοιπή φαρμακευτική δαπάνη του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

β) Δαπάνη υπηρεσιών υγείας ύψους 1.553 εκατομμυρίων ευρώ.  

Ειδικά για τα έτη 2020-2022, το όριο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης 

των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου ορίζεται σε 528 

εκατομμύρια ευρώ.  

2. Για τα έτη 2023-2024, τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών για τη φαρμακευτική δαπάνη 

και τη δαπάνη υπηρεσιών υγείας αναπροσαρμόζονται, αποκλειστικά βάσει της 

προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, όπως 

αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους. Η κατανομή των ορίων στις 

κατηγορίες δαπανών της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φάρμακα υψηλού κόστους του καταλόγου 1Α της παρ. 2 του άρθρου 12 

του ν. 3816/2010), της λοιπής φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της δαπάνης 

υπηρεσιών υγείας του Ε.Ο.Π.Π.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των 

νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου, εξειδικεύεται ετησίως με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Η’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 44 

Πρόσληψη επικουρικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού 

προσωπικού 

(Προστίθεται τρίτο εδ. στην παρ. 1 του εικοστού όγδοου άρθρου του ν. 4737/2020 (Α’ 

204), ανωτ. αριθ. 838 και διαμορφώνεται εκ νέου η παρ. αυτή). 

 

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
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Άρθρο 45 

Μετακίνηση προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42) 

(Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1)  

 

Άρθρο 46 

Απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο ΕΣΥ για την αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

και έως και την 30η.6.2021, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 

δύναται να εντάσσονται στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των 

νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

συνταξιούχοι ιατροί, των αναγκαίων ειδικοτήτων, και συγκεκριμένα παθολόγων, 

αναισθησιολόγων, καρδιολόγων, πνευμονολόγων και γενικών ιατρών και να τους 

ανατίθενται καθήκοντα για ορισμένο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της 

έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας. Για την απασχόληση του προσωπικού του 

προηγούμενου εδαφίου συνάπτεται ατομική σύμβαση απασχόλησης με τον Διοικητή 

της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, για χρονικό διάστημα έως την 30η.6.2021. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται ο τρόπος 

αποζημίωσης, το ποσό, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα. Η καταβολή της 

αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου στους συνταξιούχους ιατρούς συνεπάγεται 

την καταβολή των ακαθάριστων συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών, μειωμένων 

κατά 30%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4670/2020 (Α’ 43). 

Εξαιρούνται του προηγουμένου εδαφίου οι συνταξιούχοι ιατροί των ειδικοτήτων του 

πρώτου εδαφίου που παρέχουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες τους στις Μονάδες 

Εντατικής Θεραπείας.  

2. Η διάρκεια απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού δύναται να παρατείνεται για 

ένα ακόμα εξάμηνο από τη λήξη της σύμβασης και πάντως όχι πέραν της 31η.12.2021, 

με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται ανάγκες για 

την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη διάδοση του 

κορωνοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο 47 

Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς από τον κορωνοϊό COVID-

19 και έως και την 28η.2.2021, ασθενείς που ανήκουν στις κατηγορίες των 

ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του 

ν. 4368/2016 (Α’ 21), και χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειας 

τους, δύνανται να μετακινούνται σε ιδιωτικές δομές υγείας με βεβαίωση του Προέδρου 

του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και να δικαιούνται νοσηλευτικής 

και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία 

νοσηλείας τους στις δημόσιες δομές υγείας.  

2. Οι δαπάνες για τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 

δικαιούχων της παρ. 1 καλύπτονται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
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Υπουργείου Υγείας, η οποία κατανέμεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφαρμοζόμενου 

αναλογικά του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21).  

3. Η ισχύς του παρόντος άρχεται την 1η.9.2020.  

 

Άρθρο 48 

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό 

νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, και έως και την 28η.2.2021, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο 

Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΙΦΕΤ Α.Ε.) δύναται, κατά 

παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, πλην 

αυτών που ενσωματώνουν ενωσιακό δίκαιο και των διατάξεων περί σκοπού της ΙΦΕΤ 

Α.Ε., να απευθύνει πρόσκληση για την αγορά ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού για 

θεραπεία και νοσηλεία κρουσμάτων κορωνοϊού που ενδέχεται να χρήζουν νοσηλείας 

σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε μονάδες αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) 

σε δημόσιες δομές υγείας για τη νοσηλεία κρουσμάτων κορωνοϊού. Ειδικός 

νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στη διαδικασία προμήθειας του παρόντος 

ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, είναι αναπνευστήρες, κλίνες 

νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, 

κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά 

προς τη λειτουργία αναπνευστήρων. 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 σκοπό την αγορά ικανών ποσοτήτων με 

κριτήριο χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών 

κατά παρέκκλιση της υποπαρ. 1.1.3 του άρθρου 25 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).  

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 και έως και την 28η.2.2021, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ειδικού 

νοσοκομειακού εξοπλισμού για θεραπεία και νοσηλεία κρουσμάτων κορωνοϊού που 

ενδέχεται να χρήζουν νοσηλείας σε ΜΕΘ, σε ΜΑΦ ή σε δημόσιες δομές υγείας 

μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή 

εποπτείας του Υπουργείου Υγείας ή να ανατίθενται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή 

αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας στην Εθνική Κεντρική Αρχή 

Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών 

διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, πλην αυτών που ενσωματώνουν ενωσιακό 

δίκαιο. Η ΕΚΑΠΥ ή η οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του 

Υπουργείου Υγείας απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά ειδικού 

νοσοκομειακού εξοπλισμού και υπηρεσιών προς τον σκοπό της κάλυψης της ανωτέρω 

έκτακτης ανάγκης. Ο ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στη διαδικασία 

προμήθειας του παρόντος ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας 

είναι αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ ζωτικών 

ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων.  

Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων ανατίθεται από οποιαδήποτε 

αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας σε ειδική 

επιτροπή αποτελούμενη από επιστήμονες. Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΚΑΠΥ ή οποιασδήποτε αναθέτουσας αρχής αρμοδιότητας ή 
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εποπτείας του Υπουργείου Υγείας 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 σκοπό την αγορά ικανών 

ποσοτήτων με κριτήριο χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων προϊόντων 

ή και υπηρεσιών κατά παρέκκλιση της υποπαρ. 1.1.3 του άρθρου 25 του ν. 4472/2017.  

 

ΜΕΡΟΣ Θ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Άρθρο 49 

Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των 

Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

1. Αναστέλλεται η παρακράτηση των ενδεκατημορίων των μηνών Νοεμβρίου 2020, 

Ιανουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2021 έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων που 

έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Η 

εξόφληση των τριών (3) δόσεων, των οποίων η παρακράτηση αναστέλλεται, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, θα πραγματοποιηθεί άτοκα σε έντεκα (11) 

ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης την 1η Ιανουαρίου 2022.  

2. (Αντικαθίσταται το δεύτερο εδ. του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 13.4.2020 

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

 

Άρθρο 50 

Άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας σε δήμους όπου δεν υφίσταται ή έχει 

ανεπαρκή στελέχωση 

1. Σε δήμους που δεν υφίσταται δημοτική αστυνομία ή το προσωπικό που υπηρετεί 

δεν επαρκεί κατά την κρίση του δημάρχου, δύναται με απόφαση του δημάρχου, για όσο 

χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 

28ης.2.2021, να ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, οι οποίοι 

θα ασκούν αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας ως αρμόδιας 

αρχής ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των μέτρων για την αποτροπή της πανδημίας.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να παρατείνεται η ισχύς του 

παρόντος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν έκτακτοι λόγοι προστασίας της 

δημόσιας υγείας και πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2021.  

 

Άρθρο 51 

Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης δηλώσεων του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 

Η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), ως 

προς την προθεσμία εκκαθάρισης των δηλώσεων από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των 

Δήμων, παρατείνεται έως την 31η.1.2021.  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
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Άρθρο 52 

Επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού Ο.Τ.Α. 

(Παρατίθεται ως σχόλιο στην παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108 και στο άρθρο 

εικοστό ένατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. 

αριθ. 167). 

 

Άρθρο 53 

Απαλλαγή καταβολής αντιτίμου για υπηρεσίες των οποίων η λειτουργία έχει 

ανασταλεί 

Από την 9η.11.2020 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου οι 

δημότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, για όσο 

χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης 

μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021.  

 

Άρθρο 54 

Παράταση οργάνων διοίκησης σωματείων 

1. Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των 

πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που 

έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, 

εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της 

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

εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων 

καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 

31η.12.2020.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση 

συναρμόδιου Υπουργού, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών 

καταστατικών οργάνων της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι 

τεσσάρων (4) μηνών ακόμη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο 55 

Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων 

(Παρατίθεται ως σχόλιο στο άρθρο 35 του ν. 4713/2020 (Α’ 147), ανωτ. αριθ. 568). 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Ι’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 58 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
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Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών μεταγραφών, έγκρισης αγωνιστικών 

προγραμμάτων, απολογισμών και προϋπολογισμών των αθλητικών φορέων με 

αποφάσεις Δ.Σ. 

Για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, οι ειδικοί κανονισμοί εγγραφών και 

μεταγραφών αθλητών δύνανται να τροποποιούνται και τα αγωνιστικά προγράμματα να 

εγκρίνονται με αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των οικείων αθλητικών 

ομοσπονδιών. Οι απολογισμοί για το έτος 2019 και οι προϋπολογισμοί για το έτος 2021 

των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών δύνανται να εγκρίνονται με 

αποφάσεις των οικείων διοικητικών συμβουλίων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 

οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων δεν απαιτείται να εγκρίνονται ούτε να 

επικυρώνονται από τη γενική συνέλευση, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης 

καταστατικής ή κανονιστικής ρύθμισης.  

 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

Άρθρο 59 

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και 

οικονομικών συμφερόντων  

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του 

ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών 

συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 

30.11.2020 και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και τις 

28.2.2021.  

 

Άρθρο 60 

Διάταξη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων 

Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και 

οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4899), με την οποία 

ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων και εξαιτίας εφαρμογής αυτής, ορίζεται 

αυτεπαγγέλτως με πράξη του Προέδρου του τμήματος ή του δικαστή, ημέρα και ώρα 

συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της 

υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, 

γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. 

Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος 

γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του 

δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, ο γραμματέας του 

δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει 

τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα 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. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΓ’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 64 

Έναρξη ισχύος 

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

Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του. 

 

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

 

910. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 

73549 της 17/18.11.2020 «Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, 

κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται 

στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της 

παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214)» (Β’ 5098)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της 

εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 

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

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

2. Το άρθρο πέμπτο της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

3. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 31).  

4. Τον ν.  4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38).  

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 

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

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

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

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

9. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών 

Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α΄ 156).  

10. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.50807/11-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Υγείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 620).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EFsOTw-T16ruFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTK5ir8cwZbDmIq6WerEvMX5zmiPUTsuxabcJoetzQ9s
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11. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(B΄ 4805).  

12. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 105494/28-10-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας (Β΄ 3096).  

13. Το υπ’  αρ. 20/8-4-2020 έγγραφο του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης 

Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.), αναφορικά με το κόστος διαχείρισης 

ασθενών με COVID-19.  

14. Την υπ’ αρ. 1464 απόφαση της υπ’ αρ. 722ης/ 06-11-2020 συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

15. Την ανάγκη εξειδίκευσης του τρόπου αποζημίωσης των ιδιωτών παρόχων 

υπηρεσιών υγείας που διαθέτουν εγκαταστάσεις και χώρους στο Ελληνικού Δημόσιο, 

δυνάμει της υπό στοιχείο 1 διάταξης.  

16. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 72685/12-11-2020 εισήγηση της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία 

προκύπτει ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς θα εξαρτηθεί από 

τα πραγματικά περιστατικά που σχετίζονται με την επιδημία COVID-19. Σε κάθε 

περίπτωση, η όποια επιβάρυνση θα καλυφθεί από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (υπό στοιχεία 

Β2β/Γ.Π.οικ.20397/24-03-2020, ΑΔΑ: ΨΥ9Δ465ΦΥΟΥΤΠ), ύψους τριάντα 

εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000 €) και σε περίπτωση που δεν επαρκέσουν 

οι πιστώσεις θα καλυφθούν από επιπρόσθετη επιχορήγηση για την αντιμετώπιση της 

έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, λόγω COVID-19, από τον κωδικό 1023711 - 

Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Αποζημίωση κλινών για τη νοσηλεία ασυμπτωματικών, θετικών στον COVID-19 

ασθενών τρίτης ηλικίας 

1. Σε περίπτωση διάθεσης, εκ μέρους ιδιωτών παρόχων υγείας, κλινών για τη 

νοσηλεία ασθενών ασυμπτωματικών, πλην όμως θετικών στον ιό COVID-19, που 

ανήκουν στην τρίτη ηλικία, σε κλινικές ή σε Κέντρα Αποθεραπείας και 

Αποκατάστασης, οι ιδιώτες πάροχοι αποζημιώνονται για τα ως άνω περιστατικά με 

το ημερήσιο νοσήλιο των ιδιωτικών κλινικών, προσαυξημένο με τον συντελεστή 

μισθολογικού κόστους 2,09, με εξαιρούμενα, όπως προβλέπεται στον Ενιαίο 

Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β΄ 4898/2018), και 

εξαιρουμένης της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών για την αντιμετώπιση 

του COVID-19.  

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής της πρότασης 

εθελοντικής διάθεσης, του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό 

διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες αποζημιώνονται ως 

ανωτέρω, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής πλήρωσής τους.  

3. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών, 

οι οποίοι εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, καθώς και η ένταξή 

τους στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ορίζεται το ΕΚΑΒ.  
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4. Υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του ΕΚΑΒ δύνανται να τίθενται τα ιδιωτικά 

ασθενοφόρα των ιδιωτών παρόχων υγείας, που διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους στο 

Δημόσιο, χωρίς αντίτιμο αποζημίωσης.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία αποζημίωσης κλινών για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19 

1. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους των ιδιωτών παρόχων υγείας για τη 

νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφανίζουν συμπτωματολογία, η αποζημίωση 

καθορίζεται, σύμφωνα με τον μηχανισμό των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων 

(ΚΕΝ), την κείμενη νομοθεσία και τον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως ισχύει 

(Β΄ 4898/2018).  

2. Η χρήση των διαγνώσεων νόσων ICD-10 και ΚΕΝ από την ομάδα διαγνώσεων 

νόσων και ΚΕΝ του αναπνευστικού (ή και κατά περίπτωση ημερήσιο νοσήλιο) 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κλινικά δεδομένα, τις συνυπάρχουσες παθήσεις και 

επιπλοκές (αναπνευστικές, καρδιολογικές κ.ά.) του νοσηλευόμενου λόγω COVID-19 

ασθενούς και αποτυπώνονται στο φύλλο νοσηλείας και λοιπά ιατρικά έγγραφα. Κατά 

τα λοιπά, εφαρμόζεται η διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών κλειστής 

περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ειδικά, σε περίπτωση συνυπαρχουσών παθήσεων και 

ανάλογα με τα κλινικά δεδομένα του ασθενούς και τις επιπλοκές του, είναι επιδεκτικοί 

εφαρμογής οι ακόλουθοι κωδικοί ΚΕΝ: Α22Μβ Λοιμώξεις/φλεγμονές του 

αναπνευστικού με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 

ή του A22Mα Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού με καταστροφικές 

(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις.  

3. Ο τρόπος χρέωσης των ανωτέρω ΚΕΝ εξειδικεύεται σύμφωνα με τα πραγματικά 

κλινικά δεδομένα του ασθενή και το φύλλο νοσηλείας του κατά την είσοδο και έξοδό 

του από τη δομή του ιδιωτικού θεραπευτηρίου-κλινική.  

4. Η αποζημίωση των ανωτέρω νοσηλευτικών περιστατικών πραγματοποιείται με την 

εφαρμογή του συντελεστή 2,09 για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους, 

εξαιρουμένης της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών για την αντιμετώπιση 

του COVID-19.  

5. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού 

Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε 

αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλιο ιδιωτικών 

κλινικών προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, ανεξαρτήτως 

της χρονικής στιγμής πλήρωσής τους.  

6. Τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζονται 

αναλογικά.  

 

Άρθρο 3 

Αποζημίωση κλινών για νοσηλεία ασθενών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια-κλινικές 

1. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών νοσηλείας εκ μέρους ιδιωτών παρόχων υγείας για 

τη νοσηλεία περιστατικών που δεν εμπίπτουν στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας (δηλαδή 

ασθενών που δεν πάσχουν από COVID-19), το νοσηλευτικό περιστατικό 

αποζημιώνεται σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας, με βάση το ΚΕΝ του περιστατικού, 
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στο οποίο εφαρμόζεται o συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09, με τα εξαιρούμενα 

αυτού κατά τον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β΄ 4898/2018) ή το ημερήσιο νοσήλιο, στο 

οποίο εφαρμόζεται ο συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09, με τα εξαιρούμενα 

αυτού κατά τον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β΄ 4898/2018).  

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού 

Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε 

αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλιο ιδιωτικών 

κλινικών προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, ανεξαρτήτως 

της χρονικής στιγμής πλήρωσής τους. Υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό 

της διαδικασίας διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ, ενώ η παρ. 4 του άρθρου 1 

της παρούσας εφαρμόζεται αναλογικά.  

 

Άρθρο 4 

Αποζημίωση κλινών εντατικής θεραπείας για νοσηλεία ασθενών σε ιδιωτικά 

θεραπευτήρια κλινικές 

1. Κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, η αύξηση έως 40% της δυναμικότητας 

των κλινών Μ.Ε.Θ. ανά ιδιωτική κλινική, με το απαραίτητο ιατροτεχνολογικό 

μηχανολογικό εξοπλισμό και με το υφιστάμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, 

είναι δυνατή με απλή γνωστοποίηση της ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια 

στην οποία υπάγονται και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση 

Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων 

του Υπουργείου Υγείας. Οι κλίνες αυτές θα διατίθενται αποκλειστικά για να 

καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τη λήξη της 

κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες Μ.Ε.Θ. υποχρεούνται να υποστούν έλεγχο 

καταλληλότητας για να διατηρηθούν, άλλως θα καταργηθούν αυτοδικαίως.  

2. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εντατικής θεραπείας εκ μέρους ιδιωτών παρόχων 

υγείας για τη νοσηλεία περιστατικών που δεν εμπίπτουν στα άρθρα 1 και 2 της 

παρούσας, καθ’ υπέρβασιν του αριθμού των κλινών Μ.Ε.Θ. που διατίθενται στον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας, το νοσηλευτικό περιστατικό 

αποζημιώνεται, ως εξής: α. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης 

αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα 

χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, η τιμή αποζημίωσης ορίζεται, εν είδει εύλογης 

αποζημίωσης χρήσης, στο εβδομήντα (70%) τοις εκατό του ημερήσιου νοσηλίου της 

παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β΄ 4898/2018). β. Με την έναρξη 

διακομιδής και εισαγωγής ασθενών στις διατιθέμενες κλίνες Μ.Ε.Θ., η τιμή 

αποζημίωσης ορίζεται στο ημερήσιο νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β΄ 4898/2018), προσαυξημένη με τον συντελεστή μισθολογικού 

κόστους 2,09. Υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό της διαδικασίας 

διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ, ενώ η παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας 

εφαρμόζεται αναλογικά.  

3. Εξαιρούμενα της τιμής ημερήσιας αποζημίωσης Μ.Ε.Θ. ορίζονται τα κάτωθι: 

α) Ιατρικές Πράξεις-Θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (Αιμοκάθαρση, 

Αιμοδιήθηση, Αιμοδιαδιήθηση). β) Φάρμακα που ανήκουν στις ακόλουθες 

κατηγορίες: i. Αντινεοπλασματικά φάρμακα (χημειοθεραπευτικά, ορμόνες, 

ανταγωνιστές ορμονών κ.ά.), καθώς και φάρμακα που έχουν ένδειξη ως επικουρικά της 

χημειοθεραπείας. ii. Παρεντερικά αντιπηκτικά. iii. Αυξητικοί αιμοποιητικοί 

παράγοντες (ερυθροποιητίνη, G-CSF κ.ά.). iv. Ινωδολυτικά και θρομβολυτικά 
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φάρμακα. v. Ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη για ενδοφλέβια χρήση (IVIG) 

και ανθρώπινη αντι-D ανοσοσφαιρίνη. vi. Συστηματικά δρώντες, 

ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, όπως μονοκλωνικά αντισώματα, 

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, ιντερφερόνες και άλλες κυτοκίνες. vii. Παρεντερικά 

κορτικοειδή. viii. Σκιαγραφικές ουσίες και ραδιοφάρμακα. ix.Υποκατάστατου 

επιφανειοδραστικού παράγοντα. x. Πλάσμα, υποκατάστατα και τα παράγωγα του 

πλάσματος. xi. Φάρμακα της παρ. 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010. 

xii Παρεντερική διατροφή. xiii. Πλάσμα, τα υποκατάστατα και τα παράγωγά του.  

4. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης λόγω της 

κλινικής κατάστασης του ασθενούς που είναι στη Μ.Ε.Θ., τότε αυτή αποζημιώνεται με 

την τιμή του ΚΕΝ της κύριας νόσου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

υπολογιζόμενη με συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή του ΚΕΝ 

(Β΄  3096/2012) συν τα  εξαιρούμενα της παρούσας. Ο υπολογισμός αυτός 

εφαρμόζεται και στην τιμή του ημερήσιου νοσηλίου, όπως αυτό ισχύει, όταν γίνεται 

χρήση αυτού στα ΚΕΝ και στις περιπτώσεις που η νοσηλεία υπερβαίνει τη Μέση 

Διάρκεια Νοσηλείας του ΚΕΝ συν σε όλες τις περιπτώσεις τα εξαιρούμενα της 

παρούσας. Σε ειδικές επεμβάσεις όπου δεν υπάρχει αντιστοίχιση ΚΕΝ, τότε 

αποζημιώνεται ημερήσιο νοσήλιο με τα ανωτέρω εξαιρούμενα, τα ειδικά μοσχεύματα 

και ειδικά υλικά που είναι απαραίτητα για την διενέργεια μιας επέμβασης, καθώς και 

τα θεραπευτικά μέσα, εμφυτεύσιμα ή μη και προθέσεις. Δεν αποζημιώνονται υλικά μη 

κοστολογημένων ιατρικών πράξεων και υλικά μιας χρήσης, εφόσον υπάρχουν 

αντίστοιχα πολλαπλών χρήσεων.  

5. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών από 

δημόσια νοσοκομεία σε τμήματα νοσηλείας ή και Μ.Ε.Θ. ιδιωτικών κλινικών ορίζεται 

το ΕΚΑΒ, κατόπιν σχετικής ημερήσιας ενημέρωσής του για τη διαθεσιμότητα των 

κλινών νοσηλείας και των κλινών Μ.Ε.Θ., καθώς και για το είδος των υπό διακομιδή 

νοσηλευτικών περιστατικών.  

6. Η ανωτέρω διαδικασία αποζημίωσης των συμβεβλημένων ιδιωτικών 

θεραπευτηρίων-κλινικών για τις κλίνες νοσηλείας και Μ.Ε.Θ. που θα διατεθούν στο 

ΕΚΑΒ, είναι καθ’ υπέρβασιν του αριθμού όσων διατίθενται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δυνάμει 

σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β΄ 4898/2018) και οι σχετικές δαπάνες θα υποβάλλονται στον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακριτά και θα καλυφθούν με έκτακτη οικονομική ενίσχυση του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που ορίζεται ως φορέας υλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο της 

από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 

και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Κάθε λεπτομέρεια για τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και 

αποζημίωσης των δαπανών ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

 

Άρθρο 5 

Δαπάνες 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας καλύπτονται μέσω των πιστώσεων του 

ΑΛΕ 2910601058, Ειδ. Φ. 1023-711-0000000, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Υγείας, στην οποία εντάσσεται και η οικονομική ενίσχυση, που χορηγήθηκε στο 

Υπουργείο Υγείας με την υπ’ αρ. 2/10729/26-2-2020 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα έως την 28-2-2021, η δε 
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προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από την έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (υπό στοιχεία 

Β2β/Γ.Π.οικ.20397/24-03-2020, ΑΔΑ: ΨΥ9Δ465ΦΥΟ-ΥΤΠ) ύψους τριάντα 

εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000 €) και σε περίπτωση που δεν επαρκέσουν 

οι πιστώσεις θα καλυφθούν από επιπρόσθετη επιχορήγηση για την αντιμετώπιση της 

έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας λόγω COVID-19 από τον κωδικό 1023711 - 

Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

Άρθρο 6 

Τελικές διατάξεις 

1. Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές, συμμετοχές επί των νοσηλίων, 

διαφορά θέσης νοσηλείας και κάθε άλλη δαπάνη.  

2. Οι όροι ένταξης των ασθενών στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας υλοποιούνται 

τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-

19 και την εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων διαχείρισης θετικών κρουσμάτων.  

3. Για τις ως άνω περιγραφόμενες δαπάνες νοσηλευτικής, ιατρικής περίθαλψης και 

αποζημίωσης χρήσης δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής 

(clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του 

ν. 4172/2013.  

4. Οι εν λόγω αμοιβές και δαπάνες που καταβάλλονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους 

ιδιώτες παρόχους υγείας είναι ακατάσχετες.  

5. Για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία υποβολής των δαπανών, τον έλεγχο και 

την αποζημίωσή τους εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στον Οδηγό Ελέγχου και 

Εκκαθάρισης Δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ κάθε τυχόν περαιτέρω λεπτομέρεια 

δύναται να εξειδικεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και έως τις 28-2-2021. 

 

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

 

911. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 131993 ΕΞ 2020 της 18/19.11.2020 

«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 104120/ΕΞ 2020/18-9-2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή 

δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που 

έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο 

των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)” (Β΄ 4095)» (Β’ 5101) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 5 του άρθρου 77 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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85JSCg59V5gwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdQY_ASoYFvTLLPTCLeBNbx9UzvJ6CO8GAFHHv0bg6aw
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αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της 

νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

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

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

και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α’ 133).  

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

5. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369 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. Tην υπό στοιχεία Υ70/2020 (Β΄ 4805) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη».  

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).  

8. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

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

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

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

(Α΄ 143), όπως ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.  

11. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.Δ.Ι.Κ.Α. ΑΕ) και λοιπές ασφαλιστικές 

και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245), όπως ισχύει.  

12. Τις διατάξεις του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών 

Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 30).  

13. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου 

στο πλαίσιο της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).  

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

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

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (O.J ΕΕ L 352 της 24-12-2013).  

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των 

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

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (O.J ΕΕ L 352 της 

24-12-2013), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 316/2019 (O.J ΕΕ L 51/ 1/22-02-

2019).  

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των 

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

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

(O.J ΕΕ L 190 της 28-6-2014).  
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17. Την υπό στοιχεία C (2020) 7981/12-11-2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σχετικά με την έγκριση καθεστώτος συνεισφοράς Δημοσίου για την 

αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για 

δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-

19.  

18. Την υπό στοιχεία 2/31707/ΔΠΓΚ/04-08-2020 εισήγηση του εδαφίου ε΄ της παρ. 5 

του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, επί του σχεδίου κοινής υπουργικής 

απόφασης, με τίτλο: «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την 

αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για 

δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-

19».  

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 

πέραν εκείνης που είχε προβλεφθεί κατά τη θέσπιση του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και 

η οποία ανέρχεται στο ποσό των 210 εκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2020 και 308 

εκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2021, σύμφωνα και με την ανωτέρω υπό στοιχεία 

2/31707/ΔΠΓΚ/04-08-2020 εισήγηση του εδαφίου ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του 

ν. 4270/2014.  

20. Την υπό στοιχεία ΓΝ57/2020 (υπ’  αρ. 82312/ 30-07-2020) γνωμοδότηση της 

Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών 

κατ’ εφαρμογή της υποπαρ. Β.6 της παρ. Β΄ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013, 

αποφασίζουμε την αντικατάσταση της υπό στοιχεία 104120/ΕΞ2020/18.9.2020 (Β’ 

4095) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:  

 

Άρθρο 1 

Διαδικασία καταβολής της Συνεισφοράς Δημοσίου 

1. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 76 του ν. 4714/2020, 

οι χρηματοδοτικοί φορείς μετά την ενημέρωσή τους αναφορικά με την καταρχήν 

επιλεξιμότητα του οφειλέτη, αποστέλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

άρθρου 74 του νόμου αυτού [εφεξής Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Δανείων 

Πληγέντων Κορωνοϊού (ΗΠΕΔΠΚ)] τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό εξυπηρέτησης ανά επιλέξιμη 

οφειλή, με τη μορφή ΙΒΑΝ, που τηρείται σε αυτούς προκειμένου για την καταβολή της 

Συνεισφοράς Δημοσίου. Σε περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης της επιλέξιμης 

οφειλής σε Εταιρεία Διαχείρισης του ν. 4354/2015, ο εμπλεκόμενος χρηματοδοτικός 

φορέας μπορεί εναλλακτικά να γνωστοποιεί ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο 

λογαριασμό με τη μορφή IBAN που έχει δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση της 

οφειλής, σε συνδυασμό με μοναδικό κωδικό αναφοράς που αντιστοιχεί στην επιλέξιμη 

οφειλή του δικαιούχου,  

β) ενημέρωση για την ύπαρξη ενεργού πλάνου δόσεων ανά επιλέξιμη οφειλή.  

2. Στη συνέχεια, η  Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του 

Υπουργείου Οικονομικών (ΕΓΔΙΧ) εγκρίνει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών τη Συνεισφορά Δημοσίου, με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία 

στην αίτηση και την επιλεξιμότητα του οφειλέτη.  
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3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της συνεισφοράς του Δημοσίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4714/2020, οι χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν 

στην ΗΠΕΔΠΚ το  ποσό των μηνιαίων δόσεων, ούτως ώστε να ξεκινήσει η έναρξη 

καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου. Σε περίπτωση επιλέξιμων οφειλών για τις 

οποίες η δόση δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση, αποστέλλεται ανά μήνα 

ενημέρωση σχετικά με το εάν οφείλεται ή όχι δόση για τον μήνα αναφοράς, καθώς και 

το ποσό της δόσης για τον μήνα κατά τον οποίο οφείλεται.  

4. Στη συνέχεια, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προωθεί μέσω 

της ΗΠΕΔΠΚ τα στοιχεία των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε 

δικαιούχο στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της Ανώνυμης Εταιρείας Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), η οποία τηρεί τα στοιχεία των 

μηνιαίων Συνεισφορών του Δημοσίου. Κατόπιν, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προβαίνει σε 

προώθηση των στοιχείων πληρωμών των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου στην 

αρμόδια Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Οργανισμού Προνοιακών 

Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), η οποία και προβαίνει αρμοδίως 

στην πληρωμή των ποσών στους ορισθέντες λογαριασμούς με διακριτό κωδικό 

πίστωσης.  

5. Η Συνεισφορά Δημοσίου καταβάλλεται στους δεσμευμένους και ακατάσχετους 

λογαριασμούς εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών και δεν κατάσχεται ούτε 

συμψηφίζεται. Οι λογαριασμοί αυτοί πιστώνονται μόνο από το Δημόσιο με τη 

Συνεισφορά και χρεώνονται μόνο για την εξόφληση του δανείου, απαγορευμένης 

οποιασδήποτε άλλης κίνησης. Η χρέωση του ακατάσχετου λογαριασμού εξυπηρέτησης 

των επιλέξιμων οφειλών και η αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού εξυπηρέτησης 

του δανείου πραγματοποιούνται μετά τη λήψη της σχετικής εντολής από τον αντίστοιχο 

χρηματοδοτικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι χρηματοδοτικοί φορείς 

απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται στους 

ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασμούς της παρ. 1 για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πέρα 

από τον σκοπό της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου στους δικαιούχους.  

6. Η καταβολή της συνεισφοράς γίνεται σε μηνιαία βάση, ήτοι πιστώνεται στον ειδικό 

λογαριασμό εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών, σύμφωνα με την παρ. 1 την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον μήνα Οκτώβριο 

2020 και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της αίτησης από την Ειδική Γραμματεία 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, η συνεισφορά 

δεν πιστώθηκε εμπρόθεσμα στο λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής ή η έγκριση 

της αίτησης από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έλαβε χώρα 

αργότερα, δύναται να καταβληθεί αναδρομικά. Στην περίπτωση αυτή, πιστώνεται 

το ποσό που αντιστοιχεί στους μήνες για τους οποίους η συνεισφορά ήταν καταβλητέα, 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Σε περίπτωση επιλέξιμων οφειλών για τις οποίες η δόση 

δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση, κατόπιν της ενημέρωσης σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η ΗΠΕΔΠΚ ανάγει τη δόση σε 

μηνιαία βάση και η συνεισφορά καταβάλλεται κατά τον χρόνο που είναι απαιτητή 

η δόση, μη δυνάμενη σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το συνολικό χρονικό διάστημα 

επιδότησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4174/2020 (Α΄ 148).  

7. Για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, 

οι χρηματοδοτικοί φορείς οφείλουν να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάσταση δικαιούχων και καταβληθέντων ποσών, ώστε να 

διαπιστώνονται οι καταβολές για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.  
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8. Η Συνεισφορά του Δημοσίου θα ξεκινήσει να καταβάλλεται μετά την ημερομηνία 

έγκρισης του καθεστώτος ενίσχυσης από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

 

Άρθρο 2 

Διακοπή Συνεισφοράς Δημοσίου - Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

1. Η διακοπή της συνεισφοράς Δημοσίου και η ανάκτηση ποσών από τον οφειλέτη 

επέρχεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 80 και 81 του ν. 4714/2020. Μόλις 

συντρέξουν οι λόγοι που απαιτούν τη διακοπή της συνεισφοράς ή την ανάκτηση ποσών 

από τον οφειλέτη, εκδίδεται σχετική απόφαση από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία διαβιβάζεται στον οφειλέτη, 

στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., καθώς και στους χρηματοδοτικούς φορείς που έχουν τις οφειλές 

για τις οποίες διακόπτεται ή αναζητάται η συνεισφορά. Στην απόφαση αυτή 

αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η αιτία της διακοπής, το χρονικό διάστημα στο οποίο 

αφορά η οφειλή και το ποσό αυτής.  

2. Στην περίπτωση της ανάκτησης ποσών από τον οφειλέτη, η σχετική απόφαση 

διαβιβάζεται επίσης στα αρμόδια όργανα, προκειμένου να προβούν στην ανάκτηση, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 45 του 

ν. 4520/2018 (Α΄ 30) και του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.).  

3. Τα ποσά που ορίζονται στην περ. ε) του άρθρου 80 του ν.  4714/2020 

καταβάλλονται απευθείας προς το Δημόσιο.  

 

Άρθρο 3 

Αίτηση θεραπείας 

Κατά της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους, καθώς και των αποφάσεων διακοπής ή ανάκλησης επιτρέπεται 

η άσκηση αιτήσεως θεραπείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 του 

ν. 2690/1999 (Α΄ 45 - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), προσκομίζοντας όλα 

τα απαραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων ζητείται η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση της 

απόφασης.  

 

Άρθρο 4 

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση Συνεισφοράς Δημοσίου στα επιχειρηματικά δάνεια 

στο πλαίσιο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 

1. Η Συνεισφορά Δημοσίου στα επιχειρηματικά δάνεια εντάσσεται στο πλαίσιο 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de  minimis), σύμφωνα με τις διατάξεις των 

Κανονισμών  ΕΕ  1407/2013 (Γενικός Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας), 

1408/2013 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα) και 717/2014 

(ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας). 

Ο Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στον οποίο εντάσσεται έκαστος 

δικαιούχος (αιτών ή/και δανειολήπτης του προς συνεισφορά δανείου) εξαρτάται από 

τον τομέα, ο οποίος ενισχύεται με την παρούσα ενίσχυση, όπως αυτοί προσδιορίζονται 

στα άρθρα 1 και 2 των ανωτέρω Κανονισμών.  
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2. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά 

κράτος-μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση από οποιονδήποτε φορέα, δεν υπερβαίνει σε 

οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών:  

i) το ποσό των 200.000 € (100.000 € όταν αφορά επιχείρηση που εκτελεί οδικές 

εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων), όταν η ενίσχυση χορηγείται με 

τον Κανoνισμό ΕΕ 1407/2013 (Γενικός Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας), 

και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού,  

ii) το ποσό των 20.000 € ευρώ, όταν η ενίσχυση χορηγείται με τον 

Κανονισμό ΕΕ 1408/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας στον γεωργικό τομέα) και  

iii) το ποσό των 30.000 € ευρώ, όταν η ενίσχυση χορηγείται με τον Κανονισμό ΕΕ 

717/2014 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας).  

3. Στις περιπτώσεις στις οποίες μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους 

από έναν επιλέξιμους τομείς εφαρμογής των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, όπως 

οι τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Κανονισμός ΕΕ 717/2014), 

η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ΕΕ 1408/2013) και 

οι τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ 1407/2013, αλλά 

ενισχύεται για έναν εξ αυτών, τότε εφαρμόζεται το συνολικό ποσό της παρ. 2 που 

αφορά τον τομέα που ενισχύεται, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται με κατάλληλα 

μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων κόστους, 

ότι δεν λαμβάνουν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του συγκεκριμένου 

κανονισμού, δραστηριότητες άλλων τομέων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν και σε 

κάθε περίπτωση ότι δεν ενισχύονται μη επιλέξιμοι τομείς/δραστηριότητες, σύμφωνα 

με το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού χορήγησης της ενίσχυσης.  

4. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει της παρούσας δύνανται 

να σωρεύονται με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στα άρθρα 5 των Κανονισμών για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.  

5. Από το πεδίο εφαρμογής των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας εξαιρούνται:  

i) οι ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες 

ή προς κράτη-μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες 

ποσότητες, τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή άλλες τρέχουσες δαπάνες 

συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες,  

ii) οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των 

εισαγόμενων.  

6. Τα ανωτέρω όρια ισχύουν υπό το πρίσμα του όρου της «ενιαίας επιχείρησης». Στον 

όρο «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, 

όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ 

τους:  

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

των εταίρων άλλης επιχείρησης,  

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

του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,  
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γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση 

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

της τελευταίας,  

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

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

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

αυτής της επιχείρησης.  

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα 

στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία 

επιχείρηση.  

7. Τα σωρευτικά ποσά των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά 

κράτος-μέλος σε i) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή 

γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ΕΕ  1408/2013) και ii)  σε επιχειρήσεις του τομέα 

της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών 

ετών, δεν υπερβαίνουν τα εθνικά ανώτατα όρια που καθορίζονται στα αντίστοιχα 

παραρτήματα των Κανονισμών αυτών.  

8. Προκειμένου να γίνει έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, 

απαιτείται η καταχώριση των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος 

στην ΗΠΕΔΠΚ κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης του άρθρου 75 του 

ν. 4714/2020, αναφορικά με το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει 

λάβει η ενιαία επιχείρηση (αιτούσα ή/και δανειολήπτρια του επιχειρηματικού δανείου 

υπέρ της οποίας το αίτημα συνεισφοράς) κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα 

οικονομικά έτη.  

9. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο 

παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης.  

10. Για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσης, 

οι δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά τον χρόνο της χορήγησής τους, με βάση 

το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.  

11. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 1 

«Πεδίο Εφαρμογής», καθώς και των υπολοίπων άρθρων του εκάστοτε εφαρμοζόμενου 

Κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.  

 

Άρθρο 5 

Χρόνος και τρόπος καταβολής 

1. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής 

κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση των 

τραπεζικών λογαριασμών, που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους. Στην αναλυτική 

κατάσταση περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων 

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ.), ο αριθμός της εγκριτικής 

απόφασης χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός 

ΙΒΑΝ του λογαριασμού των δικαιούχων και η ημερομηνία πίστωσης. Σε 

συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής της δαπάνης θα αναγράφονται ο συνολικός 

αριθμός των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της πληρωμής, η κατανομή των πληρωμών 

ανά τράπεζα (αριθμός πιστώσεων και ποσά) και η αμοιβή της τράπεζας για την 

υλοποίηση της πληρωμής.  
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2. Η ως άνω συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής, μετά την εκτύπωση και υπογραφή 

της από την ΗΔΙΚΑ  Α.Ε., υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχων 

και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Οργανισμού, με τα εξής δικαιολογητικά:  

α) Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης 

οργάνου.  

β) Το αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.  

γ) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην 

οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:  

i) ο ΚΑΕ/λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,  

ii) ο φορέας, ο προϋπολογισμός του οποίου επιβαρύνεται,  

iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,  

iv) το συνολικό ποσό της πληρωμής.  

3. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση 

και για την ενταλματοποίηση της δαπάνης. Στη συνέχεια εκδίδει και αποστέλλει στην 

αρμόδια τράπεζα την εντολή πληρωμής του συνολικού ποσού.  

 

Άρθρο 6 

Αρμόδια όργανα και υπηρεσίες 

1. Το Τμήμα Χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων σε Ευάλωτες Ομάδες της 

Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ, είναι αρμόδιο για την 

παραλαβή των προωθούμενων από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αναλυτικών καταστάσεων 

πληρωμής της συνεισφοράς, τη θεώρησή τους με χρήση ειδικών κωδικών πρόσβασης 

στη σχετική πλατφόρμα και τη διαβίβασή τους στο Τμήμα Ελέγχου και Διαχείρισης 

Πληρωμών - Μεταβολών, της ίδιας Διεύθυνσης. Το ίδιο ως άνω Τμήμα είναι αρμόδιο 

και για την παραλαβή των σχετικών αποφάσεων ανάκλησης. Το Τμήμα Ελέγχου και 

Διαχείρισης Πληρωμών - Μεταβολών της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ, διαβιβάζει τις αναλυτικές και τις συγκεντρωτικές 

καταστάσεις πληρωμής στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ για 

έγκριση και πληρωμή των δικαιούχων. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Ελέγχου και 

Διαχείρισης Πληρωμών - Μεταβολών είναι το αρμόδιο όργανο για τις περιπτώσεις 

ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με τον ν. 4520/2018. 

Το Τμήμα Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών - Μεταβολών της ιδίας ως άνω 

Διεύθυνσης μεριμνά για την έκδοση καταλογιστικής απόφασης με βάση 

τα διαβιβαζόμενα από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

δικαιολογητικά, καθώς και το αίτημα καταλογισμού. Η Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ είναι αρμόδια για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και 

εντολών πληρωμών της δαπάνης, ως όργανο πληρωμών της παρ. 4 του άρθρου 1 της 

παρούσας. Ο ΟΠΕΚΑ επιχορηγείται για τον σκοπό αυτό κάθε τρίμηνο από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου  74 του ν. 4714/2020 λειτουργεί στη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
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Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΔΔ), στις υποδομές της οποίας φιλοξενείται και 

λειτουργεί.  

3. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Xρέους, εγκρίνει ή ανακαλεί την 

απόφαση για τη χορήγηση Συνεισφοράς Δημοσίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.  

4. Η ανώνυμη εταιρία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), τηρεί την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την παρακολούθηση των 

στοιχείων των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε δικαιούχο. Επίσης, 

η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είναι αρμόδια για την μηχανογραφική τήρηση αρχείου επί δέκα 

οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης 

ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας.  

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά 

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

τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων 

χορήγησης της Συνεισφοράς Δημοσίου και της πληρωμής αυτής.  

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

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

 

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

 

912. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020 της 19/19.11.2020 «Καθορισμός του 

ωραρίου εργασίας, των βαρδιών και των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και λοιπών εξαιρετικών 

περιπτώσεων» (Β’ 5102) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 

Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δδ’ της υποπαρ. θ’ 

της παρ. 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2 και 7, καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 

41 αυτού,  

β) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) «Κατεπείγοντα 

Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα του άρθρου 

5 αυτής, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 “Κύρωση: α) της από 

25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85JSCg59V5gznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZkwznGklfhOJC2DPWBxva3wpboKxryZXyGW-jSXwHl3
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κορωνοϊού» (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55) και γ) της από 14.3.2020 

Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις” (Α’ 76).  

γ) του άρθρου 41 «Ώρες εργασίας υπαλλήλων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών 

Ν.Π.Δ.Δ.» του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις» (Α’ 138),  

δ) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208).  

2. α) Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-6-2006 απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών 

προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων Υπηρεσιών και των 

Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 769), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-

7-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-6- 2006 

απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης “Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των 

δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. (Β’ 769)” (Β’ 1659).  

β) Το υπό στοιχεία Δ6Δ 1112352 ΕΞ 2011/8.8.2011 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα 

Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών 

«Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης 

των υπαλλήλων των δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».  

3. Την υπό στοιχεία 1078370/1894/0001Α/Φ.71/ 14-9-2006 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας και των ωρών 

εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Ειδικές Αποκεντρωμένες 

Υπηρεσίες και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών» (Β’ 1439), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπό στοιχεία Δ6Δ 

1169176 ΕΞ 2012/7-12-2012 (Β’ 3381, ΑΔΑ: Β4ΜΛΗ-ΒΡΖ), Δ6Δ 1058692 ΕΞ 

2013/5-3-2013 (Β’ 904 και Β’ 1018, ΑΔΑ: ΒΕΑ8Η-ΙΔΘ) και Δ1Α 1192133 ΕΞ 

2013/12.12.2013 (Β’ 3359, ΑΔΑ: ΒΙ6Α1-5Σ5) αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονομικών.  

4. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 απόφαση του Διοικητή 

της Α.Α.Δ.Ε. «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους 

λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (Β’ 858) , όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει και τις επιμέρους εγκυκλίους, που έχουν εκδοθεί για την 

ορθή εφαρμογή αυτής.  

5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση 

«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).  

6. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ. 20764/ 7.11.2020 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ).  

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)«Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
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Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) , όπως τροποποιήθηκε με την υπό 

στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1132331 ΕΞ 2020/12- 11-2020 απόφαση (Β’ 5023) και ισχύει.  

8. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.  4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’  αρ. 39/3/ 

30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 

5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 

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

9. Την αναγκαιότητα ανακαθορισμού του ωραρίου εργασίας, που αφορά στην 

προσέλευση και αποχώρηση υπαλλήλων Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πέραν των υφισταμένων τριών ωραρίων λειτουργίας 

και την επιτακτική ανάγκη παροχής εργασίας σε βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο 

ωράριο λειτουργίας των συγκεκριμένων Υπηρεσιών, καθώς και την αναγκαιότητα 

ανακαθορισμού των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, καθώς και για 

λοιπές εξαιρετικές περιπτώσεις.  

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:  

 

1. Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας και τις βάρδιες των υπαλλήλων των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 

(Γ.Δ.Φ.Δ.) καθώς και τις ώρες εισόδου του κοινού σε αυτές από 23/11/2020 και καθ’ 

όλη την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα 

έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:  

Ι. Ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων: 07:00-19:00.  

Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας καταρτίζει πλάνο εργασίας, συνεκτιμώντας αφενός 

τις αρμοδιότητες, την αποστολή λειτουργίας της υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση του 

δημόσιου συμφέροντος αφετέρου τις έκτακτες κάθε φορά υγειονομικές εξελίξεις, την 

ανάγκη περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού, την προστασία του συνόλου των 

εργαζομένων και δη των ομάδων αυξημένου κινδύνου. Για τον προγραμματισμό της 

πρωινής και της απογευματινής βάρδιας λαμβάνεται υπόψη η αποσυμφόρηση τόσο των 

υπηρεσιών όσο και των μέσων μαζικής μεταφοράς, ιδίως για τις περιπτώσεις εκείνες 

που απαιτείται η χρήση αυτών για την προσέλευση και την αποχώρηση από τον χώρο 

της υπηρεσίας. Για το προσωπικό της πρωινής βάρδιας ισχύουν τα διακριτά ωράρια 

εργασίας 07:00 -15:00, 08:00-16:00 και 09:00-17:00.  

Η παροχή εργασίας διεξάγεται εκ περιτροπής σε πρωινή βάρδια, απογευματινή 

βάρδια και εξ αποστάσεως εργασία. Η εναλλαγή γίνεται τουλάχιστον σε εβδομαδιαία 

βάση ή και σε συντομότερα διαστήματα, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για 

την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του 

προσωπικού που παρέχει την εργασία σε βάρδιες δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και δεν δύνανται να παρέχουν 

εξ αποστάσεως εργασία λόγω των καθηκόντων τους, οι υπάλληλοι που τελούν σε 

μακροχρόνιες άδειες και οι τελούντες σε άδεια ειδικού σκοπού.  
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Βάσει των ανωτέρω οι βάρδιες διαμορφώνονται ως κάτωθι:  

- Στην πρωινή βάρδια (07:00-15:00, 08:00-16:00, 09:00-17:00), παρευρίσκεται στο 

κτίριο της υπηρεσίας ποσοστό μεταξύ 33% και 44% του συνόλου του προσωπικού.  

- Στην απογευματινή βάρδια (10:00-14:00 και 15:00-19:00), συμμετέχει ποσοστό 

μεταξύ του 23% και 33% του συνόλου του προσωπικού.  

Το σύνολο των υπαλλήλων που παρευρίσκονται στο κτίριο της υπηρεσίας στις δύο 

ως άνω βάρδιες ημερησίως δεν δύναται να υπερβαίνει το 67% του συνόλου του 

προσωπικού που υπηρετεί στην εν λόγω υπηρεσία.  

Το υπόλοιπο προσωπικό, ήτοι το 33% αυτού, παρέχει εξ αποστάσεως εργασία 

(κυρίως ελεγκτές, ευπαθείς ομάδες που δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία 

κ.λπ.).  

Οι υπάλληλοι της απογευματινής βάρδιας παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία κατά το 

πρώτο τετράωρο της βάρδιας (ήτοι 10:00-14:00) και αυτοπροσώπως στην υπηρεσία για 

το υπόλοιπο της βάρδιας (ήτοι 15:00-19:00).  

ΙΙ. Οι ώρες λειτουργίας για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) 

διαμορφώνονται ως εξής:  

1) Ώρες εισόδου του κοινού: 08.00-17.00.  

2) Οι ταμειακές συναλλαγές πραγματοποιούνται από 08.00 έως 15.00.  

3) Μεταξύ των ωρών 17:00 και 19:00 εξυπηρετούνται μόνο κλήσεις προς τη 

Γραμματεία των Δ.Ο.Υ. για τον προγραμματισμό συναντήσεων.  

Το συναλλασσόμενο κοινό προσέρχεται στις ως άνω Υπηρεσίες μόνο κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να 

ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 της 

υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 (Β’ 858) απόφασης του Διοικητή 

της Α.Α.Δ.Ε.  

«ΙΙΙ. Ειδικά, στις Δ.Ο.Υ. Α΄ - Β΄και Β΄τάξης, στις οποίες οι πραγματικά υπηρετούντες 

υπάλληλοι είναι έως και τριάντα (30), δύναται να εφαρμόζεται προαιρετικά η 

απογευματινή βάρδια. Σε περίπτωση μη εφαρμογής της απογευματινής βάρδιας, το 

50% του συνόλου των υπαλλήλων που προσέρχεται παρέχει αυτοπρόσωπη εργασία και 

οι ώρες εισόδου του κοινού διαμορφώνονται από 08:00 έως 15:00». 

Η περ. ΙΙΙ προστέθηκε με την απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1136232 ΕΞ 2020/25.11.2020 της 25.11/1.12.2020 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2020 (Β΄5102) 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα 

“Καθορισμός του ωραρίου εργασίας, των βαρδιών και των ωρών εισόδου του 

κοινού σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και λοιπών 

εξαιρετικών περιπτώσεων» (Β΄ 5282).   

2. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., με ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου, 

λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό, προς παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας, 

προκειμένου να επιτυγχάνεται ο προβλεπόμενος σκοπός τους και η εκπλήρωση του 

έργου τους, σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνάει το 50%.  

3. Σε άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις οι Υπηρεσίες, με ειδική αιτιολογημένη έκθεση 

του Προϊσταμένου τους, δύνανται στο πλάνο εργασιών τους να αιτιολογούν την 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r7_rCVMIGxbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcsehzXKnzUQ3-5FIrmbDHvXBnyG3D5Zu2MFPbW1A7Gh
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ανάγκη παρέκκλισης από τα ως άνω ποσοστά. Σε αυτή την περίπτωση το εν λόγω 

πλάνο εργασίας θα κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Δ.Α.Δ.Ο.  

4. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

913. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 

Γ4β/Γ.Π.οικ. 74404 της 19/19.11.2020 «Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών 

ιατρών, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε 

αρχικώς με το άρθρο 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και η παρ. 5 αυτού 

αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 45 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), καθώς και 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 4753/2020, για την κάλυψη αναγκών 

δημόσιας υγείας έναντι του COVID-19» (Β΄ 5104)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Του άρθρου 80 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης 

εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του 

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

τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 214), σε συνδυασμό 

με τα άρθρα 45 και 46 του ν. 4753/2020 (Α’ 227),  

β) του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 (Α’ 43),  

γ) του άρθρου 54 του ν. 4722/2020 (Α’ 177),  

δ) του ν. 4336/2015 (Α’ 94), όπως ισχύει,  

ε) των άρθρων 20, 23, 56, 77, 78, 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 ισχύει,  

στ) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α’ 133),  

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα 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,  

η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει,  

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 62/2020 «Διορισμός 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85JSCg59V5gx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtenPmqycxhdum5_0iFRfhnUwDJMWSh7sIwWBtQkM_P35
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ια) του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

(Α’ 145).  

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

3. Την υπ’ αρ. 50713/11.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο 

Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3360).  

4. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 70594/9.11.2020 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για 

την κάλυψη δαπανών για υλικά, υπηρεσίες και εξοπλισμό των Νοσοκομείων, των 

Δ.Υ.Πε. και λοιπών φορέων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοιού» 

(Β’ 4915).  

5. Τα υπό στοιχεία Β2α, Β1/οικ.72109/11.11.2020 και Β2α, 

Β1α/οικ.72641/12.11.2020 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού των Δ.Υ.ΠΕ., η οποία στην παρούσα χρονική στιγμή δεν δύναται 

να προσδιορισθεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά. Η εν λόγω δαπάνη 

θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Δ.Υ.Π.Ε. και θα καλυφθεί μέσω έκτακτης 

επιχορήγησης από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος θα ενισχυθεί 

για τον σκοπό αυτό από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται 

με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» 

του Ειδικού Φορέα 1023- 711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου 

Οικονομικών».  

6. Το γεγονός ότι, δεδομένων των βεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα, υφίσταται 

άμεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού, και είναι επιτακτική η διάθεση ιατρικού 

προσωπικού, για την αντιμετώπιση της παρούσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο μόνο 

1. Ορίζουμε την αποζημίωση των εν ενεργεία ιδιωτών ιατρών και συνταξιούχων με 

ειδικότητα παθολογίας, αναισθησιολογίας, καρδιολογίας, πνευμονολογίας και γενικής 

ιατρικής, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, εντός του κανονικού ωραρίου, κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), 

όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς με το άρθρο 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και η παρ. 

5 αυτού αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 45 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), καθώς 

και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 4753/2020, για την κάλυψη αναγκών 

δημόσιας υγείας έναντι του COVID-19, και οι οποίοι εντάσσονται με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας, στα Δημόσια Νοσοκομεία και σε κάθε οργανική μονάδα του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας, στο καθαρό ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ μηνιαίως (2.000,00 €).  

2. Οι ανωτέρω δικαιούχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών των ως άνω 

φορέων, με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β’, όπως προβλέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία.  
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3. H ανωτέρω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα 

χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, και 

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

συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν 

γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα 

και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής 

κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.  

4. Η καταβολή της αποζημίωσης της παρ. 1 στους συνταξιούχους ιατρούς των 

ειδικοτήτων της ιδίας παραγράφου, πλην αυτών που παρέχουν αποκλειστικά τις 

υπηρεσίες τους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), συνεπάγεται την καταβολή των ακαθάριστων 

συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών, μειωμένων κατά 30%, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4670/2020 (Α’ 43).  

5. Η δαπάνη, που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού, θα 

βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας 

(ΔΥ.ΠΕ.) και θα καλυφθεί από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου 

Υγείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου πέμπτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή του ν. 4753/2020 και για το χρονικό διάστημα 

που ορίζουν τα άρθρα 45 και 46 του ως άνω νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

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

 

914. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 120136 - 12-11-2020 της 12/19.11.2020 «Συνεδρίαση των 

Επιτροπών της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) με τηλεδιάσκεψη» 

(Β’ 5126)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 51 του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση 

της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα 

για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/ παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση 

θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

και λοιπές διατάξεις» (Α’ 146).  

2. Το άρθρο 24 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 

και άλλες διατάξεις» (Α’  258), και ιδίως την παρ. 10 αυτού.  

3. Tο π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8KXiKqQvlVQsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX-JIjd2P6998m-n_cpieyxGe1qcPEz1KI4IY39iNQ7C
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4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 διορθώσεις 

σφαλμάτων).  

5. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

6. Την υπ’ αρ. 48/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β’ 3100).  

7. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).  

8. Την υπ’ αρ. 429/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών 

και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη (Β’ 539)» 

(Β’ 850), όπως ισχύει.  

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 

υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και 

την κατάργηση της οδηγίας υπό στοιχεία 1999/93/ΕΚ.  

10. Τον Κανονισμό (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 για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας υπό στοιχεία 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).  

11. 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 υπό στοιχεία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 137), όπως ισχύει.  

12. Τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων/Δημόσιες 

συμβάσεις/μισθολογικά κ.λπ.» (Α’ 176) και ιδίως το άρθρο 21 αυτού.  

13. 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».  

14. Την ανάγκη ταχύτερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των οργάνων - 

επιτροπών αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων (ΕΤΑΚ) και των επιτροπών 

ενστάσεων.  

15. Την ανάγκη εφαρμογής μέτρων ιδίως λόγω της πανδημίας του COVID-19 για την 

εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των οργάνων - επιτροπών αξιολόγησης 

ερευνητικών προτάσεων (ΕΤΑΚ) και των επιτροπών ενστάσεων χωρίς τη φυσική 

παρουσία των μελών τους.  



129 
 

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Ως τηλεδιάσκεψη των συλλογικών οργάνων αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης 

και ενστάσεων του άρθρου 24 του ν. 4310/2014: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

Καινοτομία/Εκκλησία/Κολλέγια, ΑΕΙ κ.λπ. νοείται η από απόσταση διάσκεψη, η 

αμφίδρομη δηλαδή επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων ή ατόμων μέσω 

συστημάτων ήχου, εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που 

παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.  

Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη 

ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από 

συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η 

φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού 

οργάνου.  

Στόχος της τηλεδιάσκεψης είναι η διευκόλυνση της λειτουργίας των συλλογικών 

οργάνων, ιδίως σε περιπτώσεις που είναι δυσχερής η φυσική παρουσία κάποιων ή και 

όλων των μελών των συλλογικών οργάνων καθώς και η συνεδρίαση του οργάνου τόσο 

σε ώρες εντός συνήθους ωραρίου δημόσιας υπηρεσίας όσο και εκτός ωραρίου.  

 

Άρθρο 2 

ΜΕΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

Η συνεδρίαση των επιτροπών των παρ. 8 και 9 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014: 

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία/Εκκλησία/Κολλέγια, ΑΕΙ κ.λπ. 

δύναται να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με κάθε 

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.  

Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της επιτροπής περιλαμβάνει τις 

αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. 

Η πρόσκληση θα πρέπει να καθορίζει ιδίως την πλατφόρμα τηλεπικοινωνίας μέσω της 

οποίας θα διεξαχθεί η συνεδρίαση.  

Αν η συνεδρίαση πραγματοποιείται μέσω «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ή μέσω της υπηρεσίας 

τηλεδιάσκεψης «e:Presence.gov. gr» θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της υπ’ αρ. 

429 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας 

(B’ 850/2020), όπως ισχύει.  

Αν η συνεδρίαση πραγματοποιείται με χρήση άλλης πλατφόρμας (π.χ. Skype, Zoom) 

θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας και επιτήρησης που απαιτούνται για 

τη διασφάλιση της μυστικότητας/εμπιστευτικότητας των συνεδριάσεων (π.χ. 

ηχομόνωση χώρων, έλεγχος πρόσβασης κ.α.).  

 

Άρθρο 3 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ 
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Η είσοδος/συμμετοχή των μελών στο δίκτυο τηλεδιάσκεψης (συνεδρία) γίνεται μέσω 

διαδικασίας ταυτοποίησης με χρήση ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων (π.χ. επίδειξη 

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου), τα οποία θα διασφαλίζουν την 

πιστοποίηση της ταυτότητας των συμμετεχόντων. Αν η συνεδρίαση πραγματοποιείται 

μέσω «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ή μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης «e:Presence.gov.gr», η 

είσοδος/συμμετοχή των μελών στο δίκτυο τηλεδιάσκεψης (συνεδρία) γίνεται σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στην υπ΄ αρ. 429 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Εσωτερικών και Επικρατείας (B’ 850/2020), όπως ισχύει.  

Η απαρτία του συλλογικού οργάνου θα διαπιστώνεται από τον προεδρεύοντα και θα 

καταγράφεται στο πρακτικό της συνεδρίασης.  

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχουν οι 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε 

τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην 

επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις.  

Κανένα μέλος της επιτροπής δεν αποθηκεύει με ηλεκτρονικά μέσα τις εργασίες των 

συνεδριάσεων ούτε κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων των υπολοίπων μελών μέσω 

των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.  

Για την εύρυθμη διεξαγωγή των συνεδριάσεων είναι δυνατόν να διατίθεται τεχνική 

υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό της ΓΓΕΤ, ώστε να εξασφαλίζεται η 

συνεχής και απρόσκοπτη ροή της συνεδρίασης και η ποιότητα της αναμετάδοσης.  

Το τυχόν τεχνικό υποστηρικτικό προσωπικό δεν θα παρευρίσκεται στον ίδιο χώρο με 

τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη και θα καλείται μόνο σε περίπτωση προβλήματος.  

 

Άρθρο 4 

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Η γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών παρέχεται από τη ΓΓΕΤ ή κατά 

περίπτωση από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.  

Η τήρηση των πρακτικών διενεργείται από τον εκτελούντα χρέη γραμματέα 

υπάλληλο της ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. Το πρακτικό είναι δυνατόν να συνταχθεί ως 

ηλεκτρονικό έγγραφο, οπότε φέρει τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές των 

μελών, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014.  

Αν ένα ή περισσότερα μέλη των επιτροπών δεν διαθέτει δυνατότητα χρήσης 

εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, είναι δυνατόν να επιβεβαιώνει την συμφωνία 

του με το σχέδιο πρακτικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που αποστέλλει 

στο πρόεδρο και κοινοποιεί στον εκτελούντα χρέη γραμματέα υπάλληλο της 

ΓΓΕΤ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. Ο γραμματέας μεριμνά για τη συγκρότηση του σχετικού φακέλου 

της συνεδρίασης με τα e-mails και τυχόν άλλα έγγραφα στην έδρα της υπηρεσίας.  

Το πρακτικό της συνεδρίασης της επιτροπής παρέχει πλήρη απόδειξη συμμετοχής 

των μελών στις συνεδριάσεις τους, για την καταβολή τυχόν προβλεπόμενης αμοιβής 

των μελών του συλλογικού οργάνου.  

 

Άρθρο 5 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στα γενικότερα ζητήματα της συγκρότησης, σύνθεσης, 

των συνεδριάσεων, της λειτουργίας και των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α’ 48) ως 

ισχύουν, που αφορούν στα συλλογικά όργανα της διοίκησης. 

 

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

 

915. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Δ4/Γ.Π. οικ. 74407 της 

19/19.11.2020 «Αναγκαστική διάθεση κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής 

θεραπείας, εγκαταστάσεων και θαλάμων, στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες 

παρόχους υπηρεσιών υγείας, για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής 

ανάγκης δημόσιας υγείας, από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5148)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Tην παρ. 3 του άρθρου 18, σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 5 και την παρ. 3 

του άρθρου 21 του Συντάγματος.  

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης του κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 

(Α’ 76), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 85 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την 

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

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

πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 214).  

3. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 31).  

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

5. Τον ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), 

ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές 

διατάξεις» (Α’ 161).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

7. Την ανάγκη άμεσης αύξησης κλινών για τη νοσηλεία ασθενών που πάσχουν από 

νέο κορωνοϊό COVID-19 για την κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας και νοσηλείας 

ασθενών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης  

8. Την υπό στοιχεία Β1α,B2/οικ.74406/19.11.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας δυνάμει της περ. ε της παρ. 5 του 

άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία από την παρούσα 

απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.  

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την καταβολή αποζημίωσης για την αναγκαστική 

δέσμευση από το Δημόσιο των ανωτέρω κλινικών, το ύψος της οποίας, θα εξαρτηθεί 

από πραγματικά περιστατικά (αριθμός και βαρύτητα κρουσμάτων), τη διάρκεια τη 

πανδημίας και τις έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν, θα καθοριστεί με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 85 του 

ν. 4745/2020.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gM6z2rpUIRTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfXi-GrNEDgXxKFx9tgh291DmifXMad1GmzhDWlzI4Hx
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Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και θα αντιμετωπιστεί 

από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που 

σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κορωνοϊό» του Ε.Φ. 1023-711- 0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου 

Οικονομικών, με έκτακτη, ισόποση επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο Μόνο 

1. Την αναγκαστική δέσμευση προς χρήση από το Ελληνικό Δημόσιο, της ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΓΡΗΓ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ Α.Ε, που εδρεύει στη 

Θεσσαλονίκη (επί της οδού Ιουστινιανού αρ. 28, ΤΚ 54631), όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται, στο σύνολό της, ως προς όλες τις εγκαταστάσεις της, κλίνες πάσης 

φύσεως, επιμέρους χώρους, καθώς και όλες τις παρεπόμενες προς τη λειτουργία της, 

υπηρεσίες ιατρικές, νοσηλευτικές και βοηθητικές του προσωπικού της, για την κάλυψη 

της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού 

συνόλου, από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19.  

2. Την αναγκαστική δέσμευση προς χρήση από το Ελληνικό Δημόσιο, της 

ΕUROMEDICA ΓENIKH ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που εδρεύει στη 

Θεσσαλονίκη (επί της οδού Μαρίας Κάλλας 11 και Γραβιάς 2, Περιοχή Ανθέων, Τ.Κ. 

54645), όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο σύνολό της, ως προς όλες τις εγκαταστάσεις 

της, κλίνες πάσης φύσεως, επιμέρους χώρους, καθώς και όλες τις παρεπόμενες προς τη 

λειτουργία της, υπηρεσίες ιατρικές, νοσηλευτικές και βοηθητικές του προσωπικού της, 

για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας 

του κοινωνικού συνόλου, από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19.  

3. Ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία ανήκουν γεωγραφικά οι 

δεσμευόμενες ιδιωτικές κλινικές των παρ. 1 και 2 αναλαμβάνει τη διοικητική 

διαχείριση όλων των κλινών, χώρων και εγκαταστάσεων των ανωτέρω αναγκαστικά 

δεσμευόμενων κλινικών, τη διοικητική εποπτεία του προσωπικού που αναγκαστικά 

διαθέτει πλέον τις υπηρεσίες του για δημόσιο σκοπό, τη διαχείριση της εισαγωγής 

ασθενών στις κλινικές των παρ. 1 και 2 από άλλα δημόσια νοσοκομεία ή αναγκαστικά 

δεσμευμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια και νοσοκομεία, τη μετακίνηση ήδη 

νοσηλευόμενων ασθενών και συντονίζει την εν γένει εποπτεία του εύρυθμου τρόπου 

λειτουργίας των αναγκαστικά δεσμευόμενων κλινικών. Προς τον σκοπό αυτό, οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω δεσμευόμενων ιδιωτικών κλινικών των παρ. 1 και 2 

παρέχουν πρόσβαση στο χώρο των κλινικών τους στον Διοικητή της Υγειονομικής 

Περιφέρειας, παραδίδουν προς αυτόν αμελλητί αναλυτική κατάσταση του προσωπικού 

που απασχολούν και το οποίο εφεξής θα παρέχει αναγκαστικά τις υπηρεσίες του για 

σκοπό δημόσιας υγείας, καθώς και κατάσταση των πάσης φύσεως κλινών που διαθέτει 

κάθε μία εκ των αναγκαστικά δεσμευόμενων ιδιωτικών κλινικών (ελεύθερων, 

δεσμευμένων κ.λπ.) και του παρέχουν κάθε συναφή προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, 

πληροφορία και συνδρομή για την εύρυθμη λειτουργία της.  

4. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η Διοίκηση των επιχειρήσεων 

των παρ. 1 και 2 στερείται κάθε δικαιώματος διαχείρισης ή νόμιμης εκπροσώπησης 

έναντι παντός τρίτου ως προς τις οριζόμενες κατά τα ανωτέρω αρμοδιότητες, για όλο 

το χρονικό διάστημα ισχύος της αναγκαστικής δέσμευσης.  

5. Η διοίκηση και το προσωπικό των αναγκαστικά δεσμευόμενων επιχειρήσεων 

υποχρεούνται στην παροχή κάθε αναγκαίας σύμπραξης για την υλοποίηση των σκοπών 
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της παρούσας αναγκαστικής δέσμευσης, παρέχοντας κάθε αναγκαία συνδρομή στην 

εισαγωγή ασθενών από άλλα δημόσια νοσοκομεία ή δημόσιες δομές υγείας, στη 

μετακίνηση νοσηλευόμενων ασθενών, καθώς και στην ανάληψη της διοίκησης της 

επιχείρησης και του προσωπικού της για τον ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό, από τον 

Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας.  

6. Ο τρόπος αποζημίωσης των αναγκαστικά ως άνω δεσμευμένων κλινικών εν 

συνόλω, θα οριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, όπως 

ορίζει η παρ. 4 του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 85 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).  

Η παρούσα κοινοποιείται στους νόμιμους εκπροσώπους των δεσμευόμενων 

επιχειρήσεων με κάθε πρόσφορο μέσο.  

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) 

ημερών. 

 

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

916. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 

Β1.α/οικ.73777 της 18/20.11.2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την 

αποζημίωση δικαιούχων λόγω διάθεσης χώρων και του προσωπικού τους, καθώς 

και του προσωπικού του άρθρου 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5150)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Των άρθρων 80, 84, 85 και 86 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της 

εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 

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

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

β. Του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις»(Α’ 31).  

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 άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα», (Α’ 98).  

ε. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).  

στ’. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JQpS87JDCdrNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb2gMw4lgvgvQxRHI2k_Qqe7KqBCKXVML67TBp9cOgfr


134 
 

η. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 155).  

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

3. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ.71413/09.11.2020 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 

του άρθρου 24 του ν. 4270/ 2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις 

της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 

είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του υπό 

κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την 

υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023- 

711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών (Α’ 143).  

4. Την ανάγκη διάθεσης (αναγκαστικής ή εθελοντικής) στο δημόσιο, κλινών 

ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών ΜΕΘ, επιμέρους χώρων ιδιωτικών 

θεραπευτηρίων, δομών υγείας και παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων 

αποκατάστασης, ιδιωτικών νοσοκομείων εν συνόλω, τουριστικών καταλυμάτων, 

ξενοδοχείων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης και άλλων ιδιοκτησιών, 

καθώς και μετακίνησης προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας 

υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, 

αποφασίζουμε:  

 

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για 

την καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους λόγω διάθεσης χώρων και του 

προσωπικού των αναγκαστικά δεσμευόμενων ή διατιθέμενων χώρων, καθώς και στο 

προσωπικό του άρθρου 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), για την κάλυψη έκτακτων 

αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19, με το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000,00 €) από 

τον κρατικό προϋπολογισμό κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 80, 84, 85 και 86 του ν. 

4745/2020 (Α’ 214). 

 

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

 

917. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 

12729 Διεκπ. 8705 της 20/20.11.2020 «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’, ΦΕΚ 

51/Α΄/1997), όπως ισχύει, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας 

υγείας προς αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19» (Β’ 5153)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 65 και της παρ. 6 του άρθρου 103 του 

Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της Βουλής διέπεται αποκλειστικά 

από τον Κανονισμό της, σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 11 του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JQpS87JDCdq4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUXwxBDZhBry-ItN3OlD7b3A3hk_of3fNrcURHajRxCE
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Κανονισμού της Βουλής και ιδίως του άρθρου 14 (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 

106/Α΄/1987), όπως ισχύει,  

2. τις διατάξεις των άρθρων 1, 32, 90, 97 και 164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής 

(Μέρος Β’ - ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), όπως ισχύει,  

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 ανάγκη παράτασης και εκ νέου 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’, ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει, ενόψει των έκτακτων μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19,  

5. την από 19.11.2020 ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων για την 

παράταση των προθεσμιών διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών 

εκπροσώπων των εργαζομένων της Βουλής των Ελλήνων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

του άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’), όπως ισχύει, για το τρέχον 

έτος μέχρι και την 31.12.2020,  

6. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής, αποφασίζουμε:  

 

Λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της 

διασποράς του COVID-19 και κατά παρέκκλιση της υπ’ αρ. 3590/2862/4.8.1998 (Β΄ 

857) απόφασης του Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει:  

α) Η προθεσμία του εδ. 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 3590/2862/4.8.1998 (Β΄ 857) απόφαση 

του Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει, όλως εξαιρετικώς, παρατείνεται για το τρέχον 

έτος μέχρι και την 31.12.2020.  

β) Την ανάκληση της υπ’ αρ. 9988/6833/2.9.2020 απόφασης περί προκήρυξης 

εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων της Βουλής των 

Ελλήνων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής 

(Μέρος Β’- ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει. 

 

----------.---------- 
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918. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ANAΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

123468 της 20/21.11.2020 «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 17 της από 30-3-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και 

μεταγενέστερα» (Β’ 5157)  
 

Έχοντας υπόψη:  

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

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

2. Το άρθρο δέκατο έβδομο της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Π.Ν.Π.) (Α΄ 75) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την παρ. 4 του 

άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186).  

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

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 … και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 265).  

4. Την κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας υπ’ αρ. 71383/8-07-2020 

«Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία 

Εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 

2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο 

του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική 

Περίοδο 2014-2020» (B΄ 2774), όπως ισχύει.  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

7. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).  

8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.71342/6-11-2020 (Β΄ 4899) όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει.  

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021 

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» 

έτους 2020-2021, η συνέχιση της χρηματοδότησης των δομών (και φορέων που τις 

λειτουργούν) παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών 

και ατόμων με αναπηρία, ήτοι:  

- Βρεφικών Σταθμών  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JQpS87JDCdr3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYELkCBD167m0MvHyWX8wPeW2sMUiqU_ymoZb21TORnR
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- Βρεφονηπιακών Σταθμών  

- Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας  

- Παιδικών Σταθμών  

- Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)  

- Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ),  

των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 ή λόγω ύπαρξης κρούσματος/κρουσμάτων 

COVID -19, πραγματοποιείται ως εξής:  

α) Οι πληρωμές προς τις δομές (ή φορείς που τις λειτουργούν) οι οποίες ανήκουν σε 

ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα αυτών, μηνός Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα [δυνάμει 

του άρθρου δεκάτου εβδόμου της από 30-3-2020 Π.Ν.Π., του άρθρου 134 του 

ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186)], 

πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης της δράσης.  

β) Οι πληρωμές προς τις δομές (ή φορείς που τις λειτουργούν) ιδιωτικού δικαίου 

(κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα), μηνός Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα [δυνάμει 

του άρθρου δεκάτου εβδόμου της από 30-3-2020 Π.Ν.Π., του άρθρου 134 του 

ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186)], 

πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης των δράσεων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 

σωρευτικά:  

βα) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα, η δομή – εργοδότης δεν έχει 

θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας του αναλογούντος προσωπικού της 

(εκπαιδευτικού και βοηθητικού) που απαιτείται για την παροχή του συνόλου των 

υπηρεσιών [στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 

Ζωής» περιόδου 2020-2021 βάσει των ενεργοποιημένων «αξιών τοποθέτησης» 

(vouchers)] σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την έκδοση άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας για κάθε δομή,  

ββ) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα, η δομή - εργοδότης δεν έχει 

αιτηθεί ή εισπράξει ούτε θα αιτηθεί ή εισπράξει οποιασδήποτε μορφής μη επιστρεπτέα 

οικονομική ενίσχυση που θεσμοθετείται ή θα θεσμοθετηθεί λόγω των συνεπειών της 

πανδημίας και των μέτρων για την ανάσχεση αυτής και δεν έχει κάνει χρήση της 

δυνατότητας καταβολής μειωμένου μισθώματος.  

βγ) Η δομή – εργοδότης αποστέλλει στην ΕΕΤΑΑ με ηλεκτρονικό τρόπο υπεύθυνη 

δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις των εδαφίων βα) 

και ββ). Η χρονική περίοδος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης προσδιορίζεται από 

την ΕΕΤΑΑ.  

 

Άρθρο 2 

Λοιπές Δομές που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα 

ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Η χρηματοδότηση των Δομών μηνός Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα, για πράξεις 

που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο ΕΠ του 

ΕΣΠΑ 2014-2020, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 1 της παρούσης, των οποίων 
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έχει ανασταλεί/αναστέλλεται πλήρως ή μερικώς η λειτουργία, στο πλαίσιο μέτρων για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 ή λόγω ύπαρξης 

κρούσματος/κρουσμάτων COVID -19, συνεχίζεται κατά την διάρκεια της ως άνω 

αναστολής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής λειτουργίας 

εκάστης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πράξεων και 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα στοιχεία α, β.βα και β.ββ του 

άρθρου 1 της παρούσας. Η μη αναστολή των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού 

αφορά στο αναλογούν ή προβλεπόμενο προσωπικό βάσει των ωφελουμένων ατόμων 

που αντιστοιχούν στην εν λόγω χρηματοδότηση ή/και βάσει του ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου που διέπει την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για κάθε δομή ή, εν 

γένει, τη λειτουργία της.  

 

Άρθρο 3 

Διάρκεια της χρηματοδότησης 

Η χρηματοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 1 και  2 της παρούσης, 

πραγματοποιείται για το χρονικό διάστημα ισχύος της από 30-03-2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 75) 

[όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την παρ. 4 του 

άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186)], και όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ΕΕΤΑΑ (για τη 

χρηματοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσης) και στις οικείες ΕΥΔ 

ή/και δικαιούχους, ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης της δράσης (για τη 

χρηματοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσης).  

 

Άρθρο 4 

Τελικές Διατάξεις 

Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

919. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

Φ.153/159248/Α5 της 20/21.11.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Φ.151/110270/ Β6/2014 υπουργικής απόφασης “Εισαγωγή αθλητών με 

αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση” (Β΄ 1920)» (B’ 5157) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός 

αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α΄ 121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του 

άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 

και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29), την περ. 1 της παρ. Γ του άρθρου 45 

του ν. 3773/2009 (Α΄ 120), το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α΄ 35), τις παρ. 1 έως 6 του 

άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και τα άρθρα 13 και 30 του ν. 4726/2020 

(Α΄ 181).  
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2. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 12 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 

«Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις», όπως 

αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της παρ. Γ του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 και 

συμπληρώθηκε με την περ. 5 της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8).  

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/ 2013 «Οργάνωση και 

λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες 

διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 

(Α΄ 254).  

4. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου  26 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των 

αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188).  

6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/31559/Β6/ 19-03-2009 κοινής υπουργικής 

απόφασης «Σύσταση επιτροπής επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση» (Β΄ 544), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία 

Φ.151/41772/ Β6/11-04-2012 όμοια (Β΄ 1291).  

7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/110270/ Β6/2014 «Εισαγωγή αθλητών με 

αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β΄ 1920).  

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 υπουργικής απόφασης 

«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις 

πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” 

σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του 

ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)» (Β΄ 643).  

9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/2019 υπουργικής απόφασης 

«Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του 

συνολικού αριθμού εισακτέων… και εφεξής» (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) όπως 

τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.153/40138/Α5/2020 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) 

(Β΄ 1106 και Β΄ 1501).  

10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ253/133030/Α5/ 5-10-2020 «Καθορισμός της 

διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων σε Τμήματα ή Σχολές των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών μέσω της 

συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 και 

εξής» (Β΄ 4486).  

11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/590/159152/Β1/20-11-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:  
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Άρθρο μόνο 

Στο τέλος του άρθρου 3, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:  

«3. Ειδικά για τις εγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021, λόγω των ειδικών 

συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19, η εγγραφή των 

εισαγομένων αθλητών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 

Φ253/133030/Α5/5-10-2020 “Καθορισμός της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων 

σε Τμήματα ή Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων 

Εκκλησιαστικών Ακαδημιών μέσω της συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, από 

το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 και εξής” (Β΄ 4486).  

Η απόφαση αυτή ισχύει για τις διαδικασίες εγγραφών της ειδικής κατηγορίας των 

επιτυχόντων διακριθέντων αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021». 

 

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

 

920. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

2252.1.1/77898/2020 της 19/22.11.2020 «Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης 

δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 282 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207)» (Β’ 5159) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) της παρ. 3 του άρθρου 282 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 

δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207),  

β) του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 

(Α΄ 104),  

γ) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  

δ) της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄  64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  

ε) του 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, και 

το ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβέρνησης και λοιπές διατάξεις 

(Α΄ 131),  

στ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - 

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JQpS87JDCdpp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZm2jPyfzVwWrjekbs5GSXRWR20fKnrNzWEdoIB3oYyl


141 
 

Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως 

ισχύει,  

ζ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 63),  

η) των άρθρων 20, 23, 56, 78, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 

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

και άλλες διατάξεις», (Α΄ 143),  

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

ι) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α΄ 192), όπως ισχύει,  

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

(Α΄ 26), όπως ισχύει,  

ιβ) το π.δ. 81/2019 που αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και στη μεταφορά 

Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α΄ 119),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

ιδ) τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες» (Α΄ 145),  

ιε) της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (ΑΔΑ: BZK 546507- YΔ6) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (Τροποποίηση 

και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.9.2014 κοινής υπουργικής απόφασης) 

(Β΄ 2573),  

ιστ) της υπ’ αρ. 85847/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375),  

ιζ) της υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄ 4805),  

ιη) του άρθρου 1 με Α/Α 19 και του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 

«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),  

ιθ) της υπ’ αρ. 4235/6.2.2020 (ΑΔΑ: Ψ 07Ε46ΜΤΛΡ0ΒΛ) εγκυκλίου οδηγιών για 

την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον προγραμματισμό Δαπανών 

ΠΔΕ 2021-2023 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

2. Την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου προκειμένου να ανταποκριθεί 

στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει στην ομαλοποίηση της σύνδεσης των 

νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και μεταξύ τους.  

3. Το υπ’ αρ. 2812.7/73608/3.11.2020 εισηγητικό σημείωμα του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ 

σύμφωνα με το οποίο προκαλείται δαπάνη 20.000.000 ευρώ σε βάρος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί εντός των 

υφιστάμενων ορίων του Π.Δ.Ε. 2020 από το ενάριθμο έργο 2020ΣΕ 15000005 
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«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση θαλάσσιας συγκοινωνιακής 

εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάκτηση ακτοπλοϊκού δικτύου του 

ν. 4738/2020 (Α΄ 207) άρθρο 282, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι πλοιοκτήτες - πλοιοκτήτριες εταιρείες και 

κοινοπραξίες, οι οποίες, λόγω των περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τον 

επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία που εκτελούν 

ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Α΄ Μέρους 

με Α/Α 18 και του άρθρου 11 του Β΄ Μέρους της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ 

69863/2.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

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

(Β΄ 4829) συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με το Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 

του άρθρου 282 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207).  

 

Άρθρο 2 

Ύψος χρηματοδότησης 

Το ύψος χρηματοδότησης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 

282 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 207), ορίζεται έως του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) 

ευρώ και καλύπτεται από πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων».  

 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

921. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1253 της 20/23.11.2020 «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1162/2018 

(Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Β’ 5180) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), περί παροχής πληροφοριών 

από τρίτους, όπως ισχύουν,  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SruZUnbIrnrNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfxOd3fKtm8_OCisn4k54_Un9MO_GlsdJX2F4Eyiv3wy


143 
 

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 

Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του 

άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,  

γ) του άρθρου 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), με το οποίο κυρώνεται η από 20.3.2020 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

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

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 

αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και ιδιαίτερα του δεύτερου άρθρου αυτής, όπως 

ισχύει και του άρθρου 26 του ίδιου νόμου για την επέκταση της μείωσης μισθώματος 

επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας,  

δ) του άρθρου 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), με το οποίο κυρώνεται η από 30.03.2020 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και του άρθρου 3 του ν. 

4684/2020, όπως ισχύουν για τη μείωση μισθώματος για μισθώσεις ναυτικών και 

εξαρτημένων μελών - φοιτητών,  

ε) του άρθρου 4 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),  

στ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 (Β’ 4738) απόφασης 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Την υπ’  αρ.1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.  4389/2016 και την υπ’  αρ.39/3/30.11.2017 

(Υ.Ο.Δ.Δ.  689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της 

θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» 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 υπό στοιχεία Α. 1139/2020 (Β’ 2269) και Α 1243/2020 (Β’ 4914) 

αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.  

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή της 

«Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».  

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

σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 

απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:  

«Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος λόγω μέτρων που λαμβάνονται 

συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 οι εκμισθωτές υποβάλλουν τη 
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«Δήλωση Covid», αρχική ή τροποποιητική, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον 

μήνα που αφορά η μείωση».  

2. Η παρ. 3 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφασης του Διοικητή 

της Α.Α.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:  

«Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική 

«Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», πρέπει να 

προηγηθεί της «Δήλωσης Covid» η υποβολή της «Δήλωσης Πληροφοριακών 

Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της «Δήλωσης Covid» έκαστου μήνα, στην οποία δηλώνονται 

τα στοιχεία της συμφωνίας μίσθωσης, όπως αυτά ίσχυαν πριν τη μείωση του 

μισθώματος».  

 

Άρθρο 2 

Η «Δήλωση Covid» του μηνός Οκτωβρίου 2020 υποβάλλεται μέχρι και την 31η 

Δεκεμβρίου 2020.  

 

Άρθρο 3 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

922. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 

101737 της 18/24.11.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 7135/81/ 29-1-2019 

απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα 

“Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία 

και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων ‘Πρατηρίων παροχής 

καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των 

στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός 

είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης’” (Β΄714) 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (Β’ 5191)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 (Α΄222) «Ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων 

παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις».  

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL868HQV_d05BEtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZyDV6VVJ61LqbBgZ1cByyj1qiM_cC-WGcp_Vqs9oSp8
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γ) Του άρθρου 186 του Κεφαλαίου Ε´ του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(Α΄87), όπως ισχύει.  

δ) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 

(Α΄151).  

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

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).  

ζ) Της υπό στοιχεία ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ459/ 19-7-2019 απόφασης 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» 

(Β΄3058).  

η) Του Κανονισμού υπ’ αρ. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας υπό στοιχεία 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).  

θ) Της υπό στοιχεία οικ. 7135/81/29-1-2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών (Β΄714), όπως ισχύει.  

ι) Της υπό στοιχεία οικ. 44464/452/31-5-2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών (Β΄2140).  

ια) Της υπό στοιχεία οικ. 89851/1165/9-12-2019 απόφασης του Υφυπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών (Β΄4929).  

2. Το υπ΄ αρ. 47847/4767/28-8-2020 έγγραφο του τμήματος Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με 

θέμα «Ανάπτυξη και λειτουργία ψηφιακού μητρώου πρατηρίων παροχής καυσίμων και 

ενέργειας».  

3. Tην τρέχουσα κατάσταση που διανύει η χώρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και τα μέτρα που καθορίζονται για την αποφυγή του 

κινδύνου περαιτέρω διασποράς του.  

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με την ήδη προβλεφθείσα δαπάνη 

στην υπ’ αρ. 89851/1165/9-12-2019 (Β΄ 4929) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών, αποφασίζουμε:  

 

1. Στο τέλος της παρ. 3α του άρθρου 1, η φράση «μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 

2020», αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021».  

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5, η φράση «μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2020», 

αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι και την 31η Ιουλίου 2021».  
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3. Στο άρθρο 9, η φράση «Η δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου ολοκληρώνεται 

μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2020» αντικαθίσταται από τη φράση «Η δημιουργία του 

Ψηφιακού Μητρώου ολοκληρώνεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021».  

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

της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

923. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342 της 

24/24.11.2020 «Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής 

επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων 

SARSCoV-2 (rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που 

δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για 

διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που 

υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου» (Β’ 5198)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 «Κύρωση της από 24.9.2020 

τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, 

του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (ALEXANDER S.ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», 

που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου 

Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄204), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση 

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

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

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

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

γ. Tου π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).  

4. Την από 20.11.2020 εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Συμβάντων Δημόσιας 

Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.  

5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 74944/23.11.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο πρώτο 

Αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL868HQV_d05BHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZGg8o0Uu3wLjZ6iHJIt71fw2xGzV3YFtsSgxt2au7g
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1. Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας των 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), 

για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 ορίζονται, σύμφωνα 

με το άρθρο τριακοστό πρώτο του ν. 4737/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τα 

ακόλουθα: η ευαισθησία τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του ενενήντα τοις εκατό (90%) 

για SARS-CoV-2 σε σύγκριση με μοριακό test αναφοράς, η ύπαρξη ποσοστού 

ειδικότητας μεγαλύτερου του ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) για SARS-CoV-2, 

καθώς και η συμπερίληψη στις ενδείξεις αποτελέσματος της ένδειξης εγκυρότητας 

εκτέλεσης της δοκιμασίας (εκτός από την ένδειξη για θετικό η αρνητικό).  

2. Πλέον των ανωτέρω ελάχιστων αναγκαίων χαρακτηριστικών της παρ. 1, τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), θα 

πρέπει, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.11.2020 εισήγηση της Επιτροπής 

Αντιμετώπισης Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες να φέρουν 

τις εξής προδιαγραφές:  

Να βρίσκονται καταχωρημένα στη λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.  

Να ανιχνεύουν το αντιγόνο του SARS-CoV-2.  

Να εκτελούνται σε δείγματα ρινικού, φαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος.  

Να έχουν έγκριση CE-IVD. Έγκριση FDA-EUA για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) είναι επιθυμητή άλλα όχι 

υποχρεωτική.  

Να παρέχουν αποτέλεσμα εντός 30 λεπτών.  

Να δύνανται να αποθηκευθούν για χρονικό διάστημα πλέον του ενός μηνός σε 

συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου από 5 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 

 

«Άρθρο δεύτερο 

Καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν 

αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς 

σκοπούς 

Οι φορείς που δύναται να χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων 

αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης φυσικών 

προσώπων από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι οι δημόσιες δομές υγείας, όπως 

νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα ιδιωτικά διαγνωστικά 

εργαστήρια και οι ιδιωτικές κλινικές, ο Ε.Ο.Δ.Υ και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας υπό τον όρο της παρουσίας ιατρονοσηλευτικού προσωπικού υπεύθυνου 

για την ορθή χρήση του προϊόντος και την κατάλληλη ενημέρωση του φυσικού 

προσώπου ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα.»  

Το άρθρο δεύτερο αντικαταστάθηκε ως άνω από το πρώτο εδ. του άρθρου μόνου 

της απ. Υπουργού Υγείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.76273 της 26/26.11.2020 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 75342/24.11.2020 απόφασης του 

Υπουργού Υγείας “Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής 

επάρκειας των ιατροτεχνο- λογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-

CoV-2 (rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να 

χρησιμοποιούν αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή 

επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον 

συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου” (Β’ 5198)» (Β’5249).  Με το δε δεύτερο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T9Cg22cIBXxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ3y3pFT0CpStbk7JJXc4d8y1ImWithJT_UBN_jmWnXt
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εδ. ιδίου άνω άρθρου ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 75342/24.11.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας “Εξειδίκευση των 

αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), καθορισμός 

φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου 

τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς 

και κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο 

διαγνωστικού ελέγχου” (Β’ 5198)».  

  

Άρθρο τρίτο 

Κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού 

ελέγχου 

Ως κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού 

ελέγχου, ορίζονται, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.11.2020 εισήγηση της 

Επιτροπής Αντιμετώπισης Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους 

Παράγοντες, οι ακόλουθες κατηγορίες, με το σύμβολο "√" στο πεδίο που φέρει τον 

τίτλο Ταχύς έλεγχος αντιγόνων SARS-CoV-2 (Rapid Test) του αμέσως κατωτέρω 

πίνακα:  

 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Χώρος 

εφαρμογής 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

  Ταχύς 

έλεγχος 

αντιγόνων 

SARS-

CoV-2 

(Rapid 

Test) 

Μοριακός 

έλεγχος με real 

time PCR 

κλινικών 

δειγμάτων 

αναπνευστικού 

για τον ιό 

SARS-CoV-2 

Μοριακός 

Έλεγχος 

με real 

time PCR 

δειγμάτων 

σιέλου για 

τον ιό 

SARS-

CoV-2 

 

 

I. Άτομα με σημεία ή συμπτώματα συμβατά με COVID-19 

 

1.α Ασθενείς με Σοβαρή Οξεία 

Λοίμωξη Αναπνευστικού 

Συστήματος (Severe Acute 

Respiratory Illness, SARI) που 

χρειάζονται νοσηλεία 

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ 

ΤΕΠ 

  

 

√ 

 

1.β Ασθενείς με συμπτώματα 

συμβατά με COVID-19 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ 

ΤΕΠ/ΚΥ 

 

√ 
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1.γ Ασθενείς με Σοβαρή Οξεία 

Λοίμωξη Αναπνευστικού 

Συστήματος (Severe Acute 

Respiratory Illness, SARI) κατά 

την διάρκεια της νοσηλείας τους 

για άλλο λόγο 

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ 

ΤΕΠ 

  

 

√ 

 

1.δ Εργαστηριακός έλεγχος σε 

νοσηλευόμενο ασθενή σε ώρες 

που δεν λειτουργεί το εργαστήριο 

του Νοσοκομείου και ο ασθενής 

θα ωφεληθεί από το αποτέλεσμα 

του ταχέος τεστ. Σε κάθε 

περίπτωση θα 

επαναλαμβάνεται/επιβεβαιώνεται 

ο έλεγχος με άλλη μέθοδο μόλις 

λειτουργεί το εργαστήριο. 

 

 

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

 

 

 

 

√ 

  

2. Κατά προτεραιότητα σε 

ηλικιωμένα άτομα >65 ετών, 

εγκύους, άτομα με σοβαρή 

υποκείμενη νόσο (χρόνια 

πνευμονοπάθεια, χρόνια 

καρδιαγγειακή νόσο, νεφρική 

νόσο, ηπατική νόσο, σακχαρώδη 

διαβήτη, ανοσοκαταστολή, 

νεοπλασματικές παθήσεις, 

αιμοσφαιρινοπάθειες, σοβαρή 

υπέρταση, νοσογόνο παχυσαρκία, 

νευρομυικές παθήσεις) 

 

 

 

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ 

ΤΕΠ 

 

 

 

 

 

√ 

  

3. Προσωπικό υπηρεσιών υγείας ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ 

ΤΕΠ/ΚΥ 

√   

4.α Εργαζόμενους σε κλειστές 

δομές όπως δομές φροντίδας 

ηλικιωμένων 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ 

ΤΕΠ/ΚΥ 

 

√ 

  

4.β Φιλοξενούμενους σε κλειστές 

δομές όπως δομές φροντίδας 

ηλικιωμένων 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

 

√ 

  

4.γ Εργαζόμενους σε κλειστές 

δομές όπως χρονίως πασχόντων 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ 

ΤΕΠ/ΚΥ 

√   

4.δ Φιλοξενούμενους σε κλειστές 

δομές όπως χρονίως πασχόντων 

στο ΠΕΔΙΟ √   

4.ε Εργαζόμενους σε κλειστές 

δομές όπως δομές αστέγων 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ 

ΤΕΠ/ΚΥ 

√   
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4.στ Φιλοξενούμενους σε 

κλειστές δομές όπως δομές 

αστέγων 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

 

√ 

  

4.ζ Εργαζόμενους σε κλειστές 

δομές όπως σωφρονιστικά 

καταστήματα 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ 

ΤΕΠ/ΚΥ 

 

√ 

  

4.η Φιλοξενούμενους σε κλειστές 

δομές όπως σωφρονιστικά 

καταστήματα 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

 

√ 

  

4.θ Εργαζόμενους σε κλειστές 

δομές όπως Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης Μεταναστών 

(ΚΥΤ) και Κέντρα Φιλοξενίας 

Προσφύγων και Μεταναστών 

(ΚΦΠΜ) 

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ 

ΤΕΠ/ΚΥ 

 

 

√ 

  

4.ι Φιλοξενούμενους σε κλειστές 

δομές όπως Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης Μεταναστών 

(ΚΥΤ) και Κέντρα Φιλοξενίας 

Προσφύγων και Μεταναστών 

(ΚΦΠΜ) 

 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

 

 

√ 

  

5. Προσωπικό υπηρεσιών 1ης 

γραμμής για τη λειτουργία του 

κράτους εκτός Ενόπλων 

Δυνάμεων 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ 

ΤΕΠ/ΚΥ 

 

√ 

  

6. Προσωπικό Ενόπλων 

Δυνάμεων (ΕΔ)  

 

σε δομές υγείας 

των ΕΔ 

 

√ 

 

  

7. Άτομα που είναι στενές επαφές 

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και 

πρόκειται να εισαχθούν για 

οποιοδήποτε λόγο σε χώρο 

υπηρεσιών υγείας 

 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

 

 

√ 

  

 

II. Ασυμπτωματικά άτομα με ιστορικό πρόσφατης επαφής με επιβεβαιωμένο 

περιστατικό COVID-19 (υψηλού κινδύνου) 

 

1.α Προσωπικό χώρων παροχής 

υπηρεσιών υγείας 

στο ΠΕΔΙΟ  √  
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1.β Νοσηλευόμενους / 

φιλοξενούμενους χώρων παροχής 

υπηρεσιών υγείας 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

  

√ 

 

2.α Εργαζόμενους σε κλειστές 

δομές όπως δομές φροντίδας 

ηλικιωμένων 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

  

√ 

 

2.β Φιλοξενούμενους σε κλειστές 

δομές όπως δομές φροντίδας 

ηλικιωμένων 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

  

√ 

 

2.γ Εργαζόμενους σε κλειστές 

δομές όπως χρονίως πασχόντων 

στο ΠΕΔΙΟ  √  

2.δ Φιλοξενούμενους σε κλειστές 

δομές, όπως χρονίως πασχόντων 

στο ΠΕΔΙΟ  √  

2.ε Εργαζόμενους σε κλειστές 

δομές όπως δομές αστέγων 

στο ΠΕΔΙΟ  √  

2.στ Φιλοξενούμενους σε 

κλειστές δομές, όπως δομές 

αστέγων 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

  

√ 

 

2.ζ Εργαζόμενους σε κλειστές 

δομές, όπως σωφρονιστικά 

καταστήματα 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

  

√ 

 

2.η Φιλοξενούμενους σε κλειστές 

δομές, όπως σωφρονιστικά 

καταστήματα 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

  

√ 

 

2.θ Εργαζόμενους σε κλειστές 

δομές όπως Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης Μεταναστών 

(ΚΥΤ) και Κέντρα Φιλοξενίας 

Προσφύγων και Μεταναστών 

(ΚΦΠΜ) 

 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

  

 

√ 

 

2.ι Φιλοξενούμενους σε κλειστές 

δομές όπως Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης Μεταναστών 

(ΚΥΤ) και Κέντρα Φιλοξενίας 

Προσφύγων και Μεταναστών 

(ΚΦΠΜ) 

 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

  

 

√ 

 

3. Προσωπικό υπηρεσιών 1ης 

γραμμής για τη λειτουργία του 

κράτους 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

  

√ 
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4. Στενές επαφές επιβεβαιωμένου 

κρούσματος, πρόκειται να 

εισαχθούν για άλλη νοσηλεία σε 

χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

  

√ 

 

 

 

III. Ασυμπτωματικά άτομα σε ειδικές περιπτώσεις με επιδημιολογική σημασία (π.χ 

ιδιαίτερες συνθήκες/δομές), χωρίς ιστορικό επαφής με επιβεβαιωμένο περιστατικό 

COVID-19 

 

1.α Άτομα, που πρόκειται να 

εισαχθούν για νοσηλεία σε 

κλινικές/τμήματα υψηλού 

κινδύνου, όπως ογκολογικές και 

αιματολογικές κλινικές, τμήματα 

μεταμόσχευσης αρχέγονων 

αιμοποιητικών κυττάρων ή 

συμπαγών οργάνων κ.λπ., 

ανεξάρτητα από ιστορικό επαφής 

με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο 

περιστατικό λοίμωξης COVID-

19. Οι ασθενείς, που πρόκειται να 

υποβληθούν σε 

χημειοθεραπεία/ακτινοθεραπεία/α 

νοσοθεραπεία, υποβάλλονται σε 

σχετική δοκιμασία 

 

 

 

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ 

ΤΕI/ΚΥ 

  

 

 

 

 

√ 

√ 

1.β Για τους ασθενείς, που 

πρόκειται να εισαχθούν σε 

ΜΕΘ/ΜΑΦ και εφόσον υπάρχει 

κλινική ή επιδημιολογική υποψία 

λοίμωξης από SARS-CoV-2, 

προτείνεται η παραμονή τους σε 

ειδικά διαμορφωμένο για COVID-

19 ή απομονωμένο χώρο της 

ΜΕΘ/ΜΑΦ μέχρι να καταστεί 

διαθέσιμο το αποτέλεσμα της 

μοριακής δοκιμασίας. Οι 

ασθενείς, οι οποίοι λόγω της 

φύσεως της πάθησής τους, είναι 

περιοδικοί χρήστες των 

υπηρεσιών υγείας (π.χ. 

πολυμεταγγιζόμενοι, 

αιμοκαθαιρόμενοι) πρέπει να 

ελέγχονται σε περιοδική βάση 

κατά την κρίση του θεράποντος 

ιατρού και ανάλογα με την τοπική 

επιδημιολογία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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2. Νεοεισερχόμενους σε κλειστές 

δομές φροντίδας ηλικιωμένων, 

χρονίως πασχόντων, κέντρα 

αποκατάστασης κ.λπ.- ιδιαίτερα 

όταν προέρχονται από 

νοσηλευτικά ιδρύματα 

 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

  

 

√ 

 

3. Εγκύους που εισάγονται για 

τοκετό. Αποτελούν ειδική ομάδα 

που η έγκαιρη ανίχνευση του ιού 

θα καθοδηγήσει τη διαχείριση των 

ιδίων και των νεογνών τους και θα 

διασφαλίσει την προστασία των 

Μαιευτικών κλινικών αλλά και 

των Νεογνολογικών Τμημάτων 

και των Μονάδων Εντατικής 

Νοσηλείας Νεογνών των 

νοσοκομείων 

 

 

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ 

ΤΕΠ 

  

 

 

 

 

√ 

 

4. Νεογνά μητέρων με 

επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-

19 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

  

√ 

 

5. Άτομα που εισάγονται 

προγραμματισμένα σε 

Νοσοκομείο για χειρουργική 

επέμβαση που απαιτεί γενική 

αναισθησία. Επίσης σε 

παρεμβατικές διαδικασίες που 

παράγουν αερολύματα (π.χ. 

βρογχοσκόπηση) 

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ 

ΚΥ 

  

 

 

√ 

 

6. Εργαζόμενους σε χώρους 

παροχής υπηρεσιών υγείας, 

νοσηλευόμενους ή 

εργαζόμενους/φιλοξενούμενους 

δομών που περιγράφονται κάτωθι 

με στόχο την πρώιμη ανίχνευση 

ασυμπτωματικών περιστατικών 

και την πρόληψη της διασποράς 

του ιού. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 

έλεγχος μπορεί να 

πραγματοποιείται ανάλογα με τις 

δυνατότητες και σε περιοδική 

βάση 

  

6.α Προσωπικό χώρων παροχής 

υπηρεσιών υγείας 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ 

ΚΥ 

√ √ √ 
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6.β Εργαζόμενους σε κλειστές 

δομές, όπως δομές φροντίδας 

ηλικιωμένων  

 

 

στο ΠΕΔΙΟ  

 

√ 

  

6.γ Φιλοξενούμενους σε κλειστές 

δομές, όπως δομές φροντίδας 

ηλικιωμένων 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

 

√ 

  

6.δ Εργαζόμενους σε κλειστές 

δομές, όπως χρονίως πασχόντων 

στο ΠΕΔΙΟ √   

6.ε Φιλοξενούμενους σε κλειστές 

δομές, όπως χρονίως πασχόντων 

στο ΠΕΔΙΟ √   

6.στ Εργαζόμενους σε κλειστές 

δομές, όπως δομές αστέγων 

στο ΠΕΔΙΟ √   

6.ζ Φιλοξενούμενους σε κλειστές 

δομές, όπως δομές αστέγων 

στο ΠΕΔΙΟ √   

6.η Εργαζόμενους σε κλειστές 

δομές, όπως σωφρονιστικά 

καταστήματα 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

 

√ 

  

6.θ Φιλοξενούμενους σε κλειστές 

δομές, όπως σωφρονιστικά 

καταστήματα 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

 

√ 

  

6.ι Εργαζόμενους σε κλειστές 

δομές, όπως Κέντρα Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης Μεταναστών 

(ΚΥΤ) και Κέντρα Φιλοξενίας 

Προσφύγων και Μεταναστών 

(ΚΦΠΜ) 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

ΕΟΔΥ (PHILOS 

II, MKO) 

 

 

√ 

  

6.ια Φιλοξενούμενους σε κλειστές 

δομές όπως Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης Μεταναστών 

(ΚΥΤ) και Κέντρα Φιλοξενίας 

Προσφύγων και Μεταναστών 

(ΚΦΠΜ) 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

ΕΟΔΥ (PHILOS 

II, MKO) 

 

 

√ 

  

6.ιβ Εργαζόμενοι σε ΠΡΟΚΕΚΑ στο ΠΕΔΙΟ 

AEMY 

√   

6.ιγ Φιλοξενούμενοι σε 

ΠΡΟΚΕΚΑ 

στο ΠΕΔΙΟ 

AEMY 

√   
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6.ιδ Γυναίκες που διαβιούν σε 

ξενώνες φιλοξενίας 

κακοποιημένων γυναικών 

στο ΠΕΔΙΟ 

ΕΟΔΥ 

 

√ 

  

6.ιε Εργαζόμενους σε ΚΔΗΦ στο ΠΕΔΙΟ 

ΕΟΔΥ 

√   

6.ιστ Ωφελούμενους σε ΚΔΗΦ στο ΠΕΔΙΟ 

ΕΟΔΥ 

√   

6.ιζ Υπηρετούντες σε υπηρεσίες 

1ης γραμμής (π.χ. Ένοπλες 

Δυνάμεις) 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

 

√ 

  

7. Κατοίκους περιοχών με υψηλή 

επίπτωση λοίμωξης COVID-19 ή 

δομών όπου έχουν καταγραφεί 

συρροές κρουσμάτων 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

ΕΟΔΥ / ΓΓΠΠ 

 

√ 

 

  

 

IV. Άτομα με επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή έκθεση στον ιό SARS-CoV-2, για την 

άρση των μέτρων απομόνωσής τους 

 

1. Εργαζόμενοι σε χώρους 

παροχής υπηρεσιών υγείας με 

επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-

19 πριν επιστρέψουν στην 

εργασία τους, όταν προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους σε 

τμήμα/κλινική/δομή με ασθενείς 

υψηλού κινδύνου για σοβαρή 

νόσηση COVID-19 [ασθενείς με 

σοβαρή υποκείμενη 

ανοσοκαταστολή (υπό 

φαρμακευτική αγωγή με 

ανοσοκατασταλτικά, 

μεταμόσχευση μυελού οστών ή 

συμπαγών οργάνων, συγγενή 

ανοσοκαταστολή, HIV λοίμωξη), 

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας/ 

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, 

δομή φροντίδας χρονίως 

πασχόντων, φιλοξενίας 

ηλικιωμένων] ή όταν οι ίδιοι 

ανήκουν σε ομάδα υψηλού 

κινδύνου για σοβαρή νόσο και 

επιπλοκές από COVID-19. Στις 

περιπτώσεις αυτές, συστήνεται η 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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επάνοδος στην εργασία με 

αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου για 

SARS-CoV-2 σε δύο διαδοχικά 

δείγματα ρινοφαρυγγικού 

επιχρίσματος με διαφορά λήψης ≥ 

24 ώρες. 

2. Άτομα με σοβαρή 

ανοσοκαταστολή που 

χαρακτηρίζονται από κίνδυνο 

παράτασης του χρόνου 

μεταδοτικότητάς τους 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

(κατ’ οίκον) 

  

 

√ 

 

 

V. Άτομα που ελέγχονται σύμφωνα με συγκεκριμένο πρωτόκολλο για σκοπούς 

επιδημιολογικής επιτήρησης 

 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας 

αλληλοσυμπληρωματικών 

συστημάτων επιδημιολογικής 

επιτήρησης, έλεγχος 

πραγματοποιείται σύμφωνα με 

συγκεκριμένο πρωτόκολλο, σε 

άτομα με συμπτωματολογία 

γριπώδους συνδρομής, στο δίκτυο 

παρατηρητών νοσηρότητας στην 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

(sentinel) 

 

 

 

 

 

στο ΠΕΔΙΟ 

 

 

 

 

 

√ 

  

 

VI. Εισερχόμενοι από τις πύλες εισόδου 

 

Πύλες εισόδου στο ΠΕΔΙΟ √   

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

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

 

924. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Αριθμ. 160442/Ζ1 της 23/24.11.2020 «Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά 

το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» (Β’ 5200)  
 

Έχοντας υπόψη:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2ozNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWarWzLxhy2hekgtBr_vcyDnbYrycbx5LcIR4lAzAD64
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1. Τις διατάξεις:  

α) του ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού 

Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 260),  

β) του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει (Α’ 195),  

γ) του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 

για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),  

δ) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων του 

Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανωτάτης Εκπαίδευσης και λοιπές 

διατάξεις» (Α’ 260), όπως προστέθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4186/2013 (Α’ 193).  

2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α’ 31).  

3. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

5. Την υπό στοιχεία 7921/Υ1/5.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3297).  

6. Την υπό στοιχεία Φ1/192329/B3/13.12.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας» (Β’ 3185).  

7. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση 

«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).  

8. Το γεγονός ότι απαιτείται η ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διεξαγωγή των 

κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

(Α.Ε.Ι.) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων 

μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, καθώς αυτή πραγματοποιούνταν κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 

Δεκεμβρίου εκάστου έτους.  

9. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/592/159513/Β1/20-11-2020 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με 

την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο πρώτο 

1. Κατ’ εξαίρεση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύoς των 

έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

SARSCov 2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε 

Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. δεν πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που 

ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/ B3/13.12.2013 
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απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3185). Η διεξαγωγή αυτών 

πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής 

διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα 

ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση 

πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.  

2. Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα 

υγειονομικά μέτρα που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον 

περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά καθορίζονται από την 

Πολιτεία.  

3. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή 

Σχολής υποδοχής του Α.Ε.Ι. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης 

του πρώτου μαθήματος.  

4. Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με 

μεθόδους εξ αποστάσεως ή εναλλακτικούς μεθόδους εξέτασης.  

 

Άρθρο δεύτερο 

Η παρούσα απόφαση ισχύει αποκλειστικά για τη διεξαγωγή των κατατακτήριων 

εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπό 

στοιχεία Φ1/192329/B3/13.12.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (Β’ 3185). 

 

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

 

925. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 2252.1.1/78562/2020 της 23/24.11.2020 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας 

Υπηρεσίας του άρθρου 282 του ν. 4738/20 (Α΄ 207) για την περίοδο έως και 

31.12.2020» (Β’ 5201) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 282 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 

δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207),  

β) του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 

(Α’ 104),  

γ) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 

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

δ) της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2owtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaWYyt8xIQxXPTrYsSTgMVY1006jQt6eBElYz8sYf6GO
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διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α’ 76),  

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), όπως ισχύει,  

στ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - 

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή 

Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄145), όπως ισχύει,  

ζ) του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» 

(Κ.Δ.Ν.Δ.), όπως ισχύει,  

η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 63),  

θ) των άρθρων 20, 23, 56, 78, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 

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

και άλλες διατάξεις» (Α΄143),  

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

(Α΄ 26), όπως ισχύει,  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

ιβ) του άρθρου 1 με α/α 19 και του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 

κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

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

Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 

30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 4899),  

ιγ) την υπ’ αρ. 2252.1.1/77898/2020 κοινή υπουργική απόφαση «Χρηματοδότηση 

συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 282 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207)» 

(Β΄ 5159).  

ιδ) τον υπ’ αρ. 115488/03-11-2020 αριθμό απόφασης 2063 του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΗΣΞ46ΜΤΛΡ-ΔΨ7).  

2. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του 

Υπουργού Υγείας που να διαπιστώνει την έλλειψη αυτού, κατά τα προβλεπόμενα στην 

παρ. 1 του άρθρου 282 του ν. 4738/ 2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης 

ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207).  

3. Την αναγκαιότητα διασφάλισης της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης 

νησιωτικών περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου 

προκειμένου τούτο να ανταποκριθεί στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει 

στην ομαλοποίηση της σύνδεσης των νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και 

μεταξύ τους, εξαιτίας των περιορισμών που εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά με 

τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία σύμφωνα τη (ιβ) 

σχετική «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).  
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 

σε σχέση με την ήδη προβλεφθείσα στην υπό στοιχείο (ιγ) σχετική, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας 

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη 

σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 282 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 207).  

2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 ακολουθείται η διαδικασία που 

προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας.  

3. Στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας καθορίζονται οι δρομολογιακές 

γραμμές, η συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανά κατηγορία μίσθωμα, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

4. Το κόστος των συμβάσεων της παρ. 1 βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

 

Άρθρο 2 

Έναρξη διαδικασίας - Δημοσίευση Πρόσκλησης 

1. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για 

συγκεκριμένη/ες γραμμή ή γραμμές, από αυτές που περιλαμβάνονται στα 

Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ θα εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσης.  

2. Για τις γραμμές των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής δημοσιεύει στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής η 

«Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για 

συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται 

στο Παράρτημα IV της παρούσας. Η ως άνω Πρόσκληση υπογράφεται από τον 

Διευθυντή της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.  

 

Άρθρο 3 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Διαδικασία επιλογής 

1. Δικαιούμενοι συμμετοχής για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας 

της παρούσας απόφασης, είναι πλοιοκτήτες - πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό 

ελληνική σημαία ή σημαία κράτους - μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 

κοινοπραξίες που αποτελούνται από τα ως άνω πρόσωπα (εφεξής οι «Δικαιούμενοι 

Συμμετοχής»), οι οποίοι έχουν λάβει υποχρέωση εκτέλεσης δρομολογίων του άρθρου 

τέταρτου και τέταρτου α’ του ν. 2932/2001 (Α’ 145) όπως ισχύει, καθώς και του 

άρθρου 168 Α΄ του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) όπως ισχύει, και εκτελούν δρομολόγια κατά 

τον χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης ή πρόκειται να εκκινήσουν την εκτέλεση 

εγκεκριμένων δρομολογίων έως και την 01-12-2020 στις γραμμές των παραρτημάτων 

Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.  
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2. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 

4 της παρούσας εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.  

3. Σε γραμμές των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ όπου έχουν λάβει ανακοίνωση δήλωσης 

δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου και τέταρτου α’ του ν. 2932/2001 (Α’ 145) όπως 

ισχύει, καθώς και του άρθρου 168 Α΄ του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) όπως ισχύει, και 

εκτελούν τα δρομολόγια περισσότεροι του ενός πλοιοκτητών, θα συνάπτονται 

συμβάσεις με τον καθένα πλοιοκτήτη ξεχωριστά με υποχρέωση εκτέλεσης 

δρομολογίων κατά αναλογία του αριθμού των δρομολογίων όπως θα προκύπτει από 

την Πρόσκληση της παρ. 2 του άρθρου 3. Ο επιμερισμός των δρομολογίων θα 

πραγματοποιηθεί επί του συνολικού αριθμού δρομολογίων που προβλέπονται ανά 

γραμμή στα παραρτήματα I, II και ΙΙΙ.  

4. Η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων θα 

πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

5. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας θα 

ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από τη δημοσίευση της εκάστοτε πρόσκλησης. Σχέδιο 

της σύμβασης που θα συνάπτεται με τον ανάδοχο που θα προκύψει από την ανωτέρω 

διαδικασία επιλογής, παρατίθεται στο παράρτημα V της παρούσας. Η διάρκεια των εν 

λόγω συμβάσεων ορίζεται έως 31-12-2020.  

 

Άρθρο 4 

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά 

1. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, οφείλουν να 

υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά:  

α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, με βάση το υπόδειγμα της αίτησης που παρατίθεται στο 

παράρτημα VI.  

β) Υπεύθυνη δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη από τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα και τα πιστοποιητικά του πλοίου βρίσκονται σε ισχύ, όπως 

έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής.  

2. Τα υπό στοιχεία 1.α) και 1.β) ανωτέρω δικαιολογητικά να υποβληθούν στην 

αρμόδια υπηρεσία (Δ.Θ.Σ.) αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

dths@hcg.gr. Ειδικότερα, το υπό στοιχείο 1.α) δικαιολογητικό να φέρει γνήσιο 

υπογραφής και το υπό στοιχείο 1.β) δικαιολογητικό να συμπληρωθεί μέσω της 

πλατφόρμας https://www.gov.gr/, ή να φέρει γνήσιο υπογραφής, στο οποίο θα 

αναγράφεται υποχρεωτικά το ακόλουθο κείμενο: 1. «Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα 

της εταιρείας και τα πιστοποιητικά του πλοίου βρίσκονται σε ισχύ όπως έχουν 

κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» και 2. «Αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα τους όρους της υπ’ 

αρ. πρωτ.: ……………… Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, οι οποίοι θα 

αποτελούν και στοιχεία της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας».  

 

Άρθρο 5 

Εκπτώσεις - Κυρώσεις - Λύση Σύμβασης - Ευχέρειες Διοίκησης 

1. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις συμβάσεις 

ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου ενδέκατου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως 

ισχύει.  

2. Η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας λύεται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής,  

β) με καταγγελία από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,  

γ) με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και  

δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας.  

3. Σε περίπτωση διακοπής των δρομολογίων για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση 

ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα ή σε περίπτωση 

μη προσέλευσης του πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτριας εταιρείας/κοινοπραξίας για την 

υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και εφ’ όσον διαπιστώνεται η 

ύπαρξη επιτακτικών συγκοινωνιακών αναγκών, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

δύναται να προβαίνει σε απευθείας σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, 

χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης στα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας διαδικασίας, 

με πλοιοκτήτη ή πλοιοκτήτρια εταιρεία άλλου πλοίου με τους ίδιους συμβατικούς 

όρους. 

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

926. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1252 της 

20/24.11.2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική 

απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για 

τον μήνα Οκτώβριο 2020» (Β’ 5203)  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2oy4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaCz0JmTAyO31Y3G8YI6GXQfCjJP7fUJysLS3w1e7D4d
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Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις 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) και ιδίως την παρ. 6 και 7 αυτού όπως η παρ. 6 αντικαταστάθηκε και η παρ. 7, 

προστέθηκε με το άρθρο 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) και 

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).  

12. 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.  

13. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 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 
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Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας 

στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Β’ 4484).  

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 65910/15.10.2020 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 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης 

αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484)» (Β’ 4566).  

15. Την από 19.11.2020 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων.  

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

παρ. 7 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. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία 

εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 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 στο κύριο ΚΑΔ 

στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του 

συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο 

της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει.  

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

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

αυτής, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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----------.---------- 

 

927. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1251 της 

20/24.11.2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική 

απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για 

τον μήνα Νοέμβριο 2020» (Β’ 5204)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου δεύτερου της από 20-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20-

3-2020 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 (A΄ 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 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), σε 

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

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

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

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2ox_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVn8-IkmdH2vh7edRVyUQ6C9mIlMotvbpgS72MMw7zE6
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12. 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.  

13. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 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, 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).  

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.72989/14-11-2020 απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 

2020» (Β΄ 4899)» (Β΄ 5043).  

15. Την από 19-11-2020 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. 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 στο κύριο ΚΑΔ 

στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του 

συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο 

της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20-03-2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), όπως ισχύει. 

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 
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2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

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

αυτής, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

928. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1256 της 

20/25.11.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Kατεπείγοντα 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) 

 

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).  

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 κωδικός 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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EMPUwm7k2owfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXdxglmq_DCG-a6ZLh_cEnAnpY6UFxlU6XBzEAGFc20B
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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 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.18159/14-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παράλιων (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).  

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

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας 

και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

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

16. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 18149/13-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

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

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, 

μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς 

και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό 

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

17. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.16838/10-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης 

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

τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-

2020» (Β΄ 783).  

18. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 16837/10-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών 

«Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών 

εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των 

εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος» (Β΄ 782).  
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19. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 17733/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

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

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων και 

ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων 

κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 

13/3/2020 έως και 27/3/2020» (Β΄ 833).  

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

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

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο 

σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18-3-2020 έως και 31-3-2020, 

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

21. 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), όπως ισχύει.  

22. 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).  

23. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.).  

24. 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 Νοεμβρίου 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 20-03-2020 τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα ή των 

οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα, όπως αυτά 

προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, 

είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 

20-03-2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή 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 άρθρου ενδέκατου 

της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83). Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
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εξαιρούνται τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14-03-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

Η εν λόγω δόση Νοεμβρίου 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).   

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 

Διοίκησης 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) 

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 
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02.40   Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 

03.11   Θαλάσσια αλιεία 

03.12   Αλιεία γλυκών υδάτων 

03.21   Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 

03.22   Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 

05.10   Εξόρυξη λιθάνθρακα 

05.20   Εξόρυξη λιγνίτη 

07.10   Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 

07.29   Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 

08.11  Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, 

κιμωλίας και σχιστόλιθου 

08.12  Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη 

αργίλου και καολίνης 

08.91  Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία 

λιπασμάτων 

08.92   Εξόρυξη τύρφης 

08.93   Εξόρυξη αλατιού 

08.99   Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

09.10  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και 

φυσικού αερίου 

09.90  Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές 

δραστηριότητες 

10.11   Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 

10.12   Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 

10.13   Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 

10.20   Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

10.31   Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 

10.32   Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 

10.39   Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

10.41   Παραγωγή ελαίων και λιπών 

10.42   Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

10.51   Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 

10.52   Παραγωγή παγωτών 

10.61   Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων 

10.62   Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 

10.71   Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 
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10.72  Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών 

ζαχαροπλαστικής 

10.73  Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων 

αλευρωδών προϊόντων 

10.81   Παραγωγή ζάχαρης 

10.82   Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

10.83   Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

10.84   Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

10.85   Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

10.86  Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και 

διαιτητικών τροφών 

10.89   Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. 

10.91  Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε 

αγροκτήματα 

10.92   Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς 

11.01   Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 

11.02   Παραγωγή οίνου από σταφύλια 

11.03   Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

11.04   Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 

11.05   Ζυθοποιία 

11.06   Παραγωγή βύνης 

11.07  Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων 

εμφιαλωμένων νερών 

13.10   Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 

13.20   Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 

13.30   Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 

13.91   Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 

13.92   Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 

13.93   Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 

13.94   Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 

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 
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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) 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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25.30  Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού 

για την κεντρική θέρμανση  

25.50  Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση 

μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία 

25.61   Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 

25.62   Μεταλλοτεχνία 

25.71   Κατασκευή μαχαιροπίρουνων 

25.72   Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων 

25.73   Κατασκευή εργαλείων 

25.91   Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων 

25.92   Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 

25.93   Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων 

25.94   Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών 

25.99   Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα 

26.11   Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

26.12   Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 

26.20   Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

26.30   Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

26.40   Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

26.51   Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 

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 
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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 

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 



178 
 

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 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 
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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 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 
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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), 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 
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46.33  Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων 

ελαίων και λιπών 

46.34   Χονδρικό εμπόριο ποτών 

46.36   Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 

46.37   Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

46.38  Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, 

καρκινοειδών και μαλακίων 

46.39   Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 

46.41   Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

46.42   Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 

46.43   Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

46.44  Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών 

καθαρισμού 

46.45   Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 

46.46.12  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 
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46.76   Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 

46.77   Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 

46.90   Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 

47.19  Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από 

Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) 

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 

62.03   Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 
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62.09  Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και 

δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

63.11   Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 

63.12   Δικτυακές πύλες (web portals) 

63.91   Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων 

63.99   Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα 

64.20   Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) 

64.30  Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) 

και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα 

64.91   Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 

65.11   Ασφάλειες ζωής 

65.12   Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 

65.20   Αντασφάλιση 

66.12  Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και 

αγαθών 

66.19  Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 

συνταξιοδοτικά ταμεία 

66.21   Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών 

66.22   Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 

66.29  Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα 

συνταξιοδοτικά ταμεία 

66.30   Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 

68.10   Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 

68.20   Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 

68.31   Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 

68.32   Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

69.10   Νομικές δραστηριότητες 

69.20  Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου 

παροχή φορολογικών συμβουλών 

70.10   Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 

70.21   Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 

70.22  Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 

συμβουλών διαχείρισης 

71.11   Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 

71.12  Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής 

τεχνικών συμβουλών 

71.20   Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 



186 
 

72.11   Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 

72.19  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη 

μηχανική 

72.20  Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες 

73.11   Διαφημιστικά γραφεία 

73.12   Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 

73.20   Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 

74.10   Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 

74.20   Φωτογραφικές δραστηριότητες 

74.30   Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 

74.90  Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 

π.δ.κ.α. 

75.00   Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

77.11  Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων 

οχημάτων 

77.12   Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 

77.21   Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22   Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.31   Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

77.32  Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών 

και έργων πολιτικού μηχανικού 

77.33  Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου 

(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

77.34   Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35   Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και 

υλικών αγαθών πδκα 

77.40  Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με 

εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού 

78.10   Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας 

78.20   Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης 

78.30   Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 

79.11   Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12   Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες 
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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 

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 
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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 

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 
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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 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. 

 

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

929. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1254 της 

20/25.11.2020 «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 αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

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

του» (Β’ 5223)  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1u4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVhbC9cuahj2yDvPukVlPCmnQoqO8fvmixOLCVkgT8pq
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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 «Εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών για 

παράταση των προθεσμιών καταβολής δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις» 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 κωδικός 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. 339/18-07-2019 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 

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

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 

5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 

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

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παράλιων (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).  

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

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας 

και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

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

16. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 18149/13-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

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

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, 

μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς 

και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό 

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

17. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.16838/10-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης 

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

τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-

2020» (Β΄ 783).  

18. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 16837/10-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών 

«Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών 

εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) 

ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος» (Β΄ 782).  

19. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 17733/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

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

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων και 

ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων 

κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 

13/3/2020 έως και 27/3/2020» (Β΄ 833).  

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

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

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο 
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σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18-3-2020 έως και 31-3-2020, 

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

21. 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), όπως ισχύει.  

22. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 11-3-2020 (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

23. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.).  

24. 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 Νοεμβρίου 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 στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά 

προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, 

τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο 

ΚΑΔ στις 20-03-2020 και  

β) η λειτουργία τους αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής, σύμφωνα με τους 

αναγραφόμενους ΚΑΔ στο συνημμένο πίνακα.  

Η εν λόγω δόση Νοεμβρίου 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).  

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 

εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής 

δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), 
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ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που 

υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

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

 

930. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1255 της 

20/25.11.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 

11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) με την οποία 

λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

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

του» (Β’ 5223)  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 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 ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» 

(Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» 

(Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.  

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

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

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

(Α΄ 6).  

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1u4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVhbC9cuahj2yDvPukVlPCmnQoqO8fvmixOLCVkgT8pq
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9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).  

10. Τις διατάξεις του 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.  

11. 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.  

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 Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 

5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 

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

13. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παράλιων (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 

και 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/Γ.Π.οικ. 18149/13-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

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

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, 

μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς 

και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό 

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

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

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

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης 

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

τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-

2020» (Β΄ 783).  

17. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 16837/10-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών 
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«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/Γ.Π.οικ. 17733/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

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

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων και 

ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων 

κλειστών και 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/Γ.Π.οικ.19024/17-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

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

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο 

σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18-3-2020 έως και 31-3-2020, 

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

20. 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), όπως ισχύει.  

21. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 της από 11-3-2020 (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

22. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.).  

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

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

1. Παρατείνονται μέχρι και την 30-04-2021, οι προθεσμίες καταβολής των 

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό 

φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01-11-2020 μέχρι 

και 30-11-2020 για τις επιχειρήσεις που σωρευτικά:  

α) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020 από τους 

αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο  οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά 

προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, 
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τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο 

ΚΑΔ στις 20-03-2020 και  

β) η λειτουργία τους αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής, σύμφωνα με τους 

αναγραφόμενους ΚΑΔ στο συνημμένο πίνακα.  

Οι ανωτέρω οφειλές δύναται να ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), όπως ισχύει.  

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β) τα εκτός 

αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά 

την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, 

διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους - ή επιχορηγούνται 

τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις 

εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής 

δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), 

ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που 

υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 

 

47.19  Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από 

Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) και 

Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02) 

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 
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47.62.63  Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, 

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 

47.75  Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε 

εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού 

υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού 

προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 

(47.75.76.19) 

47.76  Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων 

συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, 

εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, 

αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών 

σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο 

δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), 

Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό 

εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων 

και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο 

καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών 

ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη 

συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων 

και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και 

σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων 

ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, 

για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών 

(47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό 

εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην 

αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, 

μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό 

εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό 

εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, 

βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό 

εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78) και 

Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς 

(47.76.79) 

47.77  Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.78  Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 

(47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, 

υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών 

και ποστίς (47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών 
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προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87) και Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και 

εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88) 

47.79   Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

47.82  Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και 

υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.89   Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.99  Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 

αγορών, με εξαίρεση το Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής 

χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, 

υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85), καθώς και του λιανικού 

εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων 

πωλητών (47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων 

προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.16.01), του 

λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών 

(47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών 

ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.17.01)  

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων 

εστίασης 

56.21   Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που 

παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30   Δραστηριότητες παροχής ποτών 

59.14   Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

71.20.14  Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 

77.21   Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22   Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.39.13  Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και 

τροχόσπιτων 

77.39.19.03  Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 

79.90.32  Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 

79.90.39  Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες 

ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 

82.30   Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.10   Προσχολική 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. 

86.90.19.10  Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί 
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88.10.11  Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 

88.10.12  Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 

88.91  Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία 

(ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ οίκον φύλαξης μικρών 

παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03)  

90.01  Τέχνες του θεάματος 

90.02   Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03.11.04  Υπηρεσίες ενορχηστρωτή 

90.03.11.07  Υπηρεσίες μουσουργού 

90.03.11.17  Υπηρεσίες χορογράφου 

90.03.11.18  Υπηρεσίες χορωδού 

90.04   Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01   Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02   Δραστηριότητες μουσείων 

91.03  Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης 

επισκεπτών 

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 

93.13   Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19  Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για 

κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) 

93.21   Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29   Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.99.16  Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 

96.02   Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04   Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09.19.06  Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 

96.09.19.08  Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων 

96.09.19.09  Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) 

96.09.19.12  Υπηρεσίες ιερόδουλου 
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96.09.19.16  Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, 

βαπτίσεις, κηδείες και Aλλες εκδηλώσεις) 

96.09.19.17  Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες 

συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου 

«κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται 

σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά 

χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την 

προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. 

 

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

 

931. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. οικ. 48222/1215 της 

24/25.11.2020 «Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων 

(400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους» (Β’ 5225) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 1β του άρθρου 74 του ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και 

Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική 

ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές 

διατάξεις» (Α’ 27),  

2. τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 91),  

3. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),  

4. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),  

5. το άρθρο 92 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 

νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 38),  

6. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 

(Α’  133),  

7. το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 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),  

8. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α’ 145),  

9. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1sliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXUWG8FZW4TiA6ylZHRHXQIUoUu1Qa8cpZfjlfzlW8MQ
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10. 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).  

11. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),  

12. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),  

13. το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),  

14. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),  

15. την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805),  

16. την υπ’ αρ. οικ. 5687/282/16-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση 

εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους 

μακροχρόνια ανέργους» (Β’ 1468),  

17. τις υπ’ αρ. 1554/19-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΩ04691Ω2- ΒΕ9), 1993/19-11-2020 

(ΑΔΑ: ΩΔΧ34691Ω2-9ΗΟ), 1249/ 19-11-2020 (ΑΔΑ: 6Τ904691Ω2-72Σ), 947/19-11-

2020 (ΑΔΑ: ΩΛ264691Ω2-6ΡΤ), 809/19-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ96Α4691Ω2-Ε9Ρ), 

823/19-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΧΜ4691Ω2- ΠΧΦ) και 2804/19-11-2020 (ΑΔΑ: 

Ω08Ν4691Ω2-ΝΟΒ) αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ περί 

έγκρισης δέσμευσης πίστωσης.  

18. την υπ’ αρ. 71822/19-11-2020 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,  

19. την υπ’ αρ. οικ. 45663/2433/19-11-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  

20. το γεγονός ότι οι μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι δεν λαμβάνουν το επίδομα των 

μακροχρονίως ανέργων πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας 

του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής 

επιβάρυνσης της Χώρας,  

21. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 

πενήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (52.000.000 €) σε βάρος του προϋπολογισμού του 

ΟΑΕΔ, η οποία καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0659.00 

οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε κάθε μη επιδοτούμενο μακροχρόνια 

άνεργο 

Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 

τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) σε κάθε μη επιδοτούμενο μακροχρόνια άνεργο, 

εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, που αποκτά την ιδιότητα του 

μακροχρόνια ανέργου από 1-3-2020 έως και τη δημοσίευση της παρούσας, 

εξαιρουμένων όσων έλαβαν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της υπ’ αρ. οικ. 

5687/282/16-4-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1468).  
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Άρθρο 2 

Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης 

1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 πραγματοποιείται από τον 

ΟΑΕΔ κατόπιν έγκρισης από το Δ.Σ. του Οργανισμού, μετά από οίκοθεν έλεγχο στο 

μητρώο ανέργων και σχετική εισήγηση των αρμοδίων Διευθύνσεων.  

2. Από τον οίκοθεν έλεγχο του ΟΑΕΔ διαπιστώνονται για κάθε δικαιούχο τα 

παρακάτω στοιχεία:  

α) Η διατήρηση της ιδιότητας του μακροχρόνια άνεργου κατά τη δημοσίευση της 

παρούσας,  

β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο,  

γ) ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

δ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑMΚΑ),  

ε) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),  

στ) ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής 

αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).  

3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα ως άνω στοιχεία στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΟΑΕΔ εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο ΟΑΕΔ.  

5. Η καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ολοκληρώνεται την 31-12-2020.  

 

Άρθρο 3 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα 

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως 

λαβόντος, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του 

ΚΕΔΕ.  

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

 

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

 

932. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθμ. Γ2α/54403 της 23/25.11.2020 «Τροποποίηση - συμπλήρωση του 

Οργανισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

“ΑΧΕΠΑ”» (Β’ 5225)  
 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1sliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXUWG8FZW4TiA6ylZHRHXQIUoUu1Qa8cpZfjlfzlW8MQ
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933. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 75357 της 24/25.11.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/ 7-2-2020 (Β΄460) κοινής απόφασης “Καθορισμός της 

διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της 

κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και 

ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων 

κατά κλάδο και ειδικότητα” όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπό 

στοιχεία Γ4β/ Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β΄2596)» (Β’ 5227)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

- Των παρ. 2, 3, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄81), όπως ισχύουν μετά 

την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4633/2019 (Α΄161).  

- Του άρθρου 57 του ν. 4690/2020 (Α΄104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (Α΄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».  

- Του άρθρου 12 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 

αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄47), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

- Του άρθρου 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 - 

Διορθ. σφαλμ. Α΄111), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

- Του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

(Α΄143).  

- Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 

(Α΄133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

-Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄148), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).  

- Του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης 

νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Α΄191), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3801/2009 

«Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» 

(Α΄163), όπως ισχύει.  
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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 Υ 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).  

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

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των εποπτευομένων 

από το Υπουργείο Υγείας φορέων, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β2α/οικ. 73779/18-

11-2020 βεβαίωση της Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε: 

 

Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-

2-2020 (Β΄460), όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπό στοιχεία Γ4β/ 

Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β΄2596) κοινή υπουργική απόφαση, ως εξής:  

 

Άρθρο 2 

Κατάρτιση και τήρηση ηλεκτρονικών καταλόγων 

Στην έδρα κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) της Χώρας, 

καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά κατηγορία και κλάδο, για 

όλους τους κλάδους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, στους οποίους 

εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης 

επαγγέλματος, όπου απαιτείται.  

Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι το τέλος του 

μηνός Φεβρουαρίου του ίδιου έτους και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, 

μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους. Στο 

ενδεχόμενο που συσταθούν νέες δομές στους φορείς του άρθρου 10 παρ. 2α του 

ν. 3329/2005, όπως ισχύει, προς κάλυψη των επιτακτικών τους αναγκών, καθώς και 

κάποιοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι εξαντληθούν πρόωρα σε κάποια κατηγορία και κλάδο 

υποψηφίων, δύναται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των φορέων, να εγγραφούν 

εκ νέου υποψήφιοι για την κάλυψη των νέων θέσεων ή συγκεκριμένων ελλείψεων, 

μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Η διάρκεια των καταλόγων που θα προκύψουν, θα 

είναι μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.  

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του 

υποψηφίου, τις θέσεις κατά σειρά προτίμησης, των φορέων στους οποίου επιθυμεί να 

τοποθετηθεί και τη συνολική βαθμολογία όπως αυτή έχει προκύψει από τη 

μοριοδότηση των προσόντων του.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-

2020 (Β΄460) κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπό 

στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β΄2596) κοινή υπουργική απόφαση. 

 

-----------.---------- 
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934. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Αριθμ. 161800/Ζ1 της 25/26.11.2020 «Καθορισμός της εκλογικής διαδικασίας για 

την ανάδειξη του Αντιπροέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, κατά το χρονικό 

διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου 

περαιτέρω διασποράς που κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5244) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 120 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του 

Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).  

2. Τις διατάξεις του ν. 4398/1929 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως της από 18 

Μαρτίου 1926 συντακτικής αποφάσεως περί οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών» 

(Α’ 308).  

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α’ 31).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

6. Την υπό στοιχεία 7921/Υ1/6.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3297).  

7. Την υπό στοιχεία 138389/Ζ1/13-10-2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Καθορισμός της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Γενικού 

Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών για το χρονικό διάστημα που υφίσταται κίνδυνος 

διασποράς κορωνοϊού SARS-COV-2» (Β’ 4505).  

8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση 

«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).  

9. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και τα μέλη της Ακαδημίας ανήκουν σε ομάδες αυξημένου 

κινδύνου για προσβολή από τον κορωνοϊό, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη να 

ρυθμιστούν ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την επικείμενη εκλογική διαδικασία του 

Αντιπροέδρου της Ακαδημίας εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2020.  

10. Την από 19.11.2020 εισήγηση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών δυνάμει 

της οποίας ζητείται η αναλογική εφαρμογή της υπό στοιχεία 138389/Ζ1/13-10-2020 

απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 4505) για την ανάδειξη 

του Αντιπροέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, λόγω του κινδύνου περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19.  

11. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/597/1617000/Β1/25.11.2020 βεβαίωση της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T9Cg22cIBXx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte0lymG45c6Etj2QUTQY63fCFc9jvWp-0n6w7qIhz4Fd
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Τον καθορισμό της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Αντιπροέδρου της 

Ακαδημίας κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4398/1929 (Α’ 308) και του 

Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας, στο μέτρο που δεν είναι εφικτή η τήρηση 

αυτών, εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω του κινδύνου 

διασποράς κορωνοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο 1 

1. Ο Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών εκλέγεται με άμεση και μυστική 

ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω επιστολικής ψήφου σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 

31.12.2020.  

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του 

Αντιπροέδρου έχουν τα εντός και εκτός Αττικής τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4398/1929 (Α’ 308) και τον Εσωτερικό Κανονισμό 

της Ακαδημίας  

 

Άρθρο 2 

1. Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Αντιπροέδρου πραγματοποιείται 

προς τον Πρόεδρο της Ακαδημίας εντός της προθεσμίας που τίθεται από την Ακαδημία 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4398/1929 και τον Εσωτερικό Κανονισμό της 

Ακαδημίας.  

2. Αρμόδιο όργανο για τη διαδικασία ανακήρυξης των υποψηφίων για το αξίωμα του 

Αντιπροέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και την παραλαβής και καταμέτρηση 

των επιστολικών ψήφων ορίζεται το Προεδρείο, λόγω των έκτακτων αναγκών που 

έχουν διαμορφωθεί από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Το 

Προεδρείο δύναται να διενεργεί κάθε προπαρασκευαστική ή διαδικαστική ενέργεια 

που κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση της εκλογικής διαδικασίας, την εφαρμογή 

της παρούσας απόφασης, του ν. 4398/1929 και του Εσωτερικού Κανονισμού της 

Ακαδημίας.  

3. Το Προεδρείο καθορίζει την ημέρα και ώρα κατά την οποία θα λάβει χώρα η 

εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Αντιπροέδρου και γνωστοποιεί αυτή με κάθε 

πρόσφορο μέσο προς τους εκλογείς και μεριμνά για την ανάρτηση σχετικής 

ανακοίνωσης στον επίσημο ιστότοπο της Ακαδημίας. Εν συνεχεία, αποστέλλει μέσω 

εταιρίας ταχυμεταφοράς, το εκλογικό υλικό προς όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Ειδικότερα, προς κάθε εκλογέα αποστέλλεται 

ένας σφραγισμένος φάκελος, στον οποίο αποστολέας είναι η Ακαδημία Αθηνών και 

παραλήπτης ο εκλογέας ονομαστικά, με τη διεύθυνση και τα τηλέφωνά του, όπως αυτά 

έχουν καταγραφεί στην τελευταία Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών ή τυχόν έχουν 

επικαιροποιηθεί με δήλωση του εκλογέα προς την αρμόδια υπηρεσία της Ακαδημίας. 

Ο σφραγισμένος φάκελος παραδίδεται αυτοπροσώπως στον εκλογέα και περιέχει τα 

ακόλουθα: α) φάκελο αποστολής, με στοιχεία αποστολέα, το ονοματεπώνυμο του 

εκλογέα και τα ανά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία για την παράδοσή του προς την 

Ακαδημία Αθηνών, β) λευκό φάκελο εκλογής μικρότερου μεγέθους, στον οποίο θα 

εισαχθεί το προς αποστολή ψηφοδέλτιο και ο οποίος φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα της 
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Ακαδημίας και μονογραφή του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, γ) ψηφοδέλτιο με 

τους υποψηφίους για τη θέση του Αντιπροέδρου και δ) λευκό ψηφοδέλτιο.  

4. Τα ψηφοδέλτια, καθώς και οι φάκελοι εκλογής πρέπει να είναι ακριβώς όμοια για 

όλους τους εκλογείς. Τα ψηφοδέλτια αποτελούνται από λευκό χαρτί και φέρουν όλα 

τις ίδιες διαστάσεις. Η εκτύπωση των έντυπων ψηφοδελτίων πρέπει να είναι σε μαύρη 

απόχρωση και περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση του Αντιπροέδρου 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4398/1929 και του 

Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας. Αντίστοιχα, τα λευκά ψηφοδέλτια έχουν 

ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις με αυτά των εντύπων ψηφοδελτίων, ενώ όλοι οι φάκελοι 

εκλογής έχουν ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις μεταξύ τους.  

5. Η εταιρία ταχυμεταφορών, η οποία επιλέγεται για την αποστολή των φακέλων προς 

τους εκλογείς, καθώς και τη συλλογή των φακέλων αποστολής από τους εκλογείς προς 

την Ακαδημία Αθηνών, πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο τηρούμενο Μητρώο 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων.  

 

Άρθρο 3 

Διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας 

1. Κάθε εκλογέας, αφού παραλάβει τον φάκελο με το εκλογικό υλικό, επιλέγει το 

ψηφοδέλτιο που επιθυμεί (έντυπο ή λευκό ψηφοδέλτιο), θέτει σταυρό προτίμησης με 

στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, αριστερά του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου της 

προτιμήσεώς του, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο εντός του λευκού φακέλου εκλογής και 

κλείνει τον φάκελο. Εν συνεχεία ο εκλογέας τοποθετεί τον φάκελο εκλογής μέσα στον 

φάκελο αποστολής, που έχει αποσταλεί από την Ακαδημία Αθηνών. Ο εκλογέας 

αποστέλλει τον φάκελο με την επιστολική του ψήφο μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς, 

προς την εταιρία ταχυμεταφοράς, που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη συλλογή και την 

παράδοσή τους στην Ακαδημία Αθηνών.  

2. Όλοι οι φάκελοι αποστολής των εκλογέων παραλαμβάνονται με ευθύνη της 

εταιρείας ταχυμεταφοράς της παρ. 5 του άρθρου 2, αποθηκεύονται και παραδίδονται 

συνολικά την ίδια ημέρα και ώρα στο Προεδρείο της Ακαδημίας Αθηνών, κατά την 

οποία έχει οριστεί η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του 

Αντιπροέδρου.  

3. Κατά την ημέρα της εκλογής, δεν πραγματοποιείται συζήτηση προ της εκλογής ή 

άλλες προκαταρκτικές πράξεις, στις οποίες μετέχουν Ακαδημαϊκοί. Η απαιτούμενη 

απαρτία σύμφωνα με τον ν. 4398/1929 και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ακαδημίας, 

διαπιστώνεται με καταμέτρηση των φακέλων αποστολής των εκλογέων. Αφού 

διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, με επιμέλεια του Προεδρείου, ανοίγονται οι φάκελοι 

αποστολής, στους οποίους εμπεριέχονται οι φάκελοι εκλογής με τις επιστολικές 

ψήφους. Κατά τη διαδικασία ανοίγματος των φακέλων αποστολής, καταγράφονται τα 

στοιχεία των ψηφισάντων διά επιστολικής ψήφου στο Πρωτόκολλο ψηφισάντων και 

εν συνεχεία ρίπτονται οι φάκελοι στην κάλπη. Το Προεδρείο ανοίγει την κάλπη και 

καταμετρά τους φακέλους, και εν συνεχεία ανοίγει έκαστο φάκελο εκλογής, 

μονογράφει κάθε ψηφοδέλτιο, καταμετρά τις ψήφους ανά υποψήφιο και συντάσσει 

σχετικό πρακτικό εκλογής.  
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4. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής και την ανάδειξη του Αντιπροέδρου 

απαιτείται η συγκέντρωση του αριθμού των ψήφων που προβλέπονται στον ν. 

4398/1929 (Α’ 308) και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ακαδημίας.  

5. Σε περίπτωση κατά την οποία κανένας υποψήφιος δεν λάβει τον απαιτούμενο 

αριθμό ψήφων για την εκλογή του, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται το 

συντομότερο δυνατό κατά την ημέρα και ώρα που θα οριστεί από το Προεδρείο, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που απαιτούνται για την τήρηση των κατά το άρθρο 

2 προπαρασκευαστικών ενεργειών κατά την επαναληπτική εκλογική διαδικασία.  

6. Κατά τα λοιπά, ως προς τη διαδικασία της εκλογικής διαδικασίας εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4398/1929 (Α’ 308) και του Εσωτερικού 

Κανονισμού της Ακαδημίας.  

 

Άρθρο 4 

Μέτρα προστασίας κατά τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας 

Κατά την ημέρα διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του 

Αντιπροέδρου της Ακαδημίας Αθηνών ή την τυχόν ημερομηνία της επαναληπτικής 

εκλογικής διαδικασίας, παρευρίσκονται αυτοπροσώπως μόνο τα μέλη του Προεδρείου 

της Ακαδημίας Αθηνών και έως ένας (1) εκλογικός αντιπρόσωπος των μελών που 

συμμετείχαν ως υποψήφιοι στην εκλογική διαδικασία για τη θέση του Αντιπροέδρου 

της Ακαδημίας, ενώ εφαρμόζονται όλα τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν για τον 

περιορισμό του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού.  

Ειδικότερα, όλοι οι παρευρισκόμενοι υποχρεούνται να φέρουν και να φορούν 

προστατευτική ιατρική (ή μη) μάσκα καθ’ όλη την καταμέτρηση των ψήφων, να 

τηρούν μεταξύ τους ελάχιστη απόσταση του ενός και μισού (1,5) μέτρου, προς 

αποφυγή του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και στην αίθουσα να βρίσκεται 

αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. 

 

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

 

935. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. οικ. 48690/1476 της 25/26.11.2020 «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’ 5245)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 235 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).  

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T9Cg22cIBXwliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYQnqg5EHbwKJItX1ZSAmmMMP91hjcGz-nCTBqUVv8eu
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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 44921/1377/2-11-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Υγείας «Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών 

μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου 

και του χρόνου εργασίας, για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και 

του τόπου εργασίας» (Β’ 4830).  

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. 45984/ 2461/2020 εισήγηση ΓΔΟΥ του 

παραπάνω Υπουργείου, αποφασίζουμε:  

 

Την 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 Δεκεμβρίου 2020, οι εξής κανόνες, ως προς 

την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας:  
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1. α) Επιχειρήσεις - εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε 

Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, έως 31-12-2020, 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 Δεκέμβριο, 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 Δεκεμβρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 

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

 

936. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4756 της 26/26.11.2020 «Μέτρα ενίσχυσης των 

εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές 

ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xne5rO2Ypm55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYuOmPzROGRq9aK35GBro2-0eqY8lCxrD3vd90dfx4fA
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία 

 

Άρθρο 1 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

Άρθρο 2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία 

Άρθρο 3 Καταργούμενες διατάξεις 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

Μέτρα για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και την ενίσχυση του συστήματος 

κοινωνικής πρόνοιας 

 

Άρθρο 4 «Άστεγοι» ως ωφελούμενη μονάδα του Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος 

Άρθρο 5 Καταβολή νοσηλίου – τροφείου σε φορείς που επαναλειτουργούν 

Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας 

Άρθρο 6 Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας 

Άρθρο 7 Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας και Ιεράς

  Επιστασίας Αγίου Όρους 

Άρθρο 8 Παράταση προθεσμιών για αποκατάσταση προσφύγων 

Άρθρο 9 Τροποποίηση εξουσιοδοτικών διατάξεων για το επίδομα παιδιού, το 

επίδομα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 

Άρθρο 10 Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος 

γέννησης 

Άρθρο 11 Άσκηση κοινωνικής πολιτικής από τα έσοδα του Κρατικού Λαχείου 

Κοινωνικής Αντίληψης - Τροποποίηση εξουσιοδοτικής διάταξης 

Άρθρο 12 Επιχορήγηση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν 

υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 

5 του ν. 2646/1998 

Άρθρο 13 Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων από 

το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 

4636/2019 

Άρθρο 14 Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων και 

χωρισμένων ανήλικων από τις αρμόδιες αρχές κατά την είσοδό τους 
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στην Ελληνική Επικράτεια - Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 

4636/2019 

Άρθρο 15 Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους 

Άρθρο 16 Γενικές διατάξεις για την κοινοποίηση διοικητικών πράξεων και 

εγγράφων και για την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων 

οργάνων του ΟΠΕΚΑ - Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 

Άρθρο 17 Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 

4578/2018 

Άρθρο 18 Ακατάσχετο προνοιακών παροχών 

Άρθρο 19 Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

Άρθρο 20 Ρύθμιση θεμάτων Ιδρύματος «Ορφανοτροφείο Χαραλάμπους 

Ιωσηφόγλου» 

Άρθρο 21 Προγράμματα ενίσχυσης Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και Μονάδων 

Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) 

Άρθρο 22 Ειδικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση της αξίας τοποθέτησης 

ωφελουμένων του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με 

παιδιά προσχολικής ηλικίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

λόγω του κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 

4704/2020 

Άρθρο 23 Υποβοήθηση έργου Προέδρου ΕΚΚΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ 

 

Άρθρο 24 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων 

Άρθρο 25 Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής 

ανασφάλιστων υπερηλίκων 

Άρθρο 26 Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης επιδόματος στεγαστικής συνδρομής 

ανασφάλιστων υπερηλίκων 

Άρθρο 27 Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής 

Άρθρο 28 Αρμοδιότητα Ο.Π.Ε.Κ.Α. – Ενδικοφανής διαδικασία 

Άρθρο 29 Εξουσιοδοτική διάταξη 

Άρθρο 30 Κατάργηση υπουργικών αποφάσεων 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Άρθρο 31 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-εργαζομένου 

Άρθρο 32 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί 

παράταση προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης 

Άρθρο 33 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς 

ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών 

Άρθρο 34 Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σε φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης και παράταση προσωρινού διακανονισμού 

Άρθρο 35 Εξομοίωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης έμμισθων δικηγόρων και 

μισθωτών μηχανικών 

Άρθρο 36 Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών 

Άρθρο 37 Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πρώην Ταμείου 

Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών 

(ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) 

Άρθρο 38 Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του Οργανισμού Επαγγελματικής

  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). 

Άρθρο 39 Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας 

Άρθρο 40 Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας σε 

προσωπικές εταιρείες 

Άρθρο 41 Παρακράτηση τιμήματος σε περίπτωση οφειλής στον e-ΕΦΚΑ και την 

ΑΑΔΕ 

Άρθρο 42 Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασίας απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ 

και εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, των Ενόπλων 

Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των ΟΤΑ 

Άρθρο 43 Ψηφιακή διαδικασία για την πληρωμή των εξόδων κηδείας 

Άρθρο 44 Αύξηση σύνταξης αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων 

Άρθρο 45 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών και στρατιωτικών 

υπαλλήλων πασχόντων από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική 

διαταραχή 

Άρθρο 46 Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επιδομάτων ασθενείας, κύησης και 

λοχείας 

Άρθρο 47 Καταργούμενη διάταξη 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ e- ΕΦΚΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (E-ΕΦΚΑ) 
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Άρθρο 48 Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ) 

Άρθρο 49 Προσδιορισμός και είσπραξη μισθωμάτων Ηλεκτρονικού Εθνικού 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 

Άρθρο 50 Κατάρτιση ισολογισμών Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ) 

Άρθρο 51 Ετήσιος κατασταλτικός έλεγχος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ e-ΕΦΚΑ 

 

Άρθρο 52 Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ) 

Άρθρο 53 Συνέχιση λειτουργίας Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ σε 

περιπτώσεις διοικητικής αναδιάρθρωσης ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων 

Υπηρεσιακών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ 

Άρθρο 54 Προϊστάμενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και 

Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Τροποποίηση του άρθρου 75 του π.δ. 8/2019 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 55 Ανάθεση αρμοδιοτήτων τεχνικής φύσεως για θέματα διαχείρισης και 

αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας 

Άρθρο 56 Δημοσίευση Εκθέσεων «ΗΛΙΟΣ» - «ΕΡΓΑΝΗ» - «ΑΤΛΑΣ» - Κέντρου 

Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 

Άρθρο 57 Κατάργηση προκήρυξης πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης 

επιπέδου Διεύθυνσης 

Άρθρο 58 Καταργούμενη διάταξη 

Άρθρο 59 Κατάργηση του «Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης 

Φορτοεκφορτωτών» (ΕΚΑΦ) 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΔ 

 

Άρθρο 60 Εκκαθάριση της «Ολυμπιακό Χωριό ΑΕ» (ΟΧΑΕ) και διορισμός νέου 

εκκαθαριστή με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ 
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Άρθρο 61 Ανάθεση σε ιδιώτες δικηγόρους και μηχανικούς εργασιών σχετικών με 

την κατοχύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων του ΟΑΕΔ στο 

Κτηματολόγιο 

Άρθρο 62 Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών 

από τον ΟΑΕΔ 

Άρθρο 63 Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων 

εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ 

Άρθρο 64 Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος εκπαίδευσης ή 

επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε εγγεγραμμένους στα 

Μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργους 

Άρθρο 65 Προσθήκη κοινωνικού εταίρου στο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτικής 

του ΟΑΕΔ (Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ) και απόδοση πόρων από 

τον κλάδο ΛΑΕΚ του ΕΛΕΚΠ 

Άρθρο 66 Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους, μηχανικούς και 

οικονομολόγους από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των 

Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον 

ΟΑΕΔ 

Άρθρο 67 Ακατάσχετο και αφορολόγητο κοινωνικοασφαλιστικών παροχών 

ΟΑΕΔ 

 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 68 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - 

εργοδότες για τον μήνα Νοέμβριο 

Άρθρο 69 Μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με 

συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή 

Άρθρο 70 Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 

Άρθρο 71 Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης ετών, 2017, 2018 και 2019 

Άρθρο 72 Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών 

Άρθρο 73 Παράταση της θητείας του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής 

Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α. με Α. (Εθνική 

Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) και των μελών του Δ.Σ. της 

Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου 

Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων 

και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου 

Άρθρο 74 Διενέργεια ελέγχων ΟΑΕΔ με ηλεκτρονικά μέσα 

Άρθρο 75 Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης ΟΑΕΔ 

Άρθρο 76 Αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τον μήνα 

Δεκέμβριο 2020 
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Άρθρο 77 Διαδικασία ορισμού σχολικών μονάδων για το πρόγραμμα «Σχολικά 

Γεύματα» 

Άρθρο 78 Ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης 

του Ταμείου Ασφάλισης του Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΕΑΠ - ΟΤΕ) 

Άρθρο 79 Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης 

Άρθρο 80 Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων διαδικασιών ειδικής 

διαχείρισης του ν. 4307/2014 

Άρθρο 81 Έναρξη ισχύος 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 

 

… 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

Άρθρο 5 

Καταβολή νοσηλίου – τροφείου σε φορείς που επαναλειτουργούν Κέντρα 

Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας 

1. Η αποζημίωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ φορέων που λειτουργούν 

Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), των οποίων η λειτουργία 

ανεστάλη, στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, δυνάμει της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), 

και επαναλειτούργησαν με μειωμένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%) δυναμικότητα, 

καταβάλλεται για το χρονικό διάστημα από την 25η Μαΐου 2020 έως και την 31η 

Ιουλίου 2020 στο εκατό τοις εκατό (100%) των ωφελούμενων, ανεξαρτήτως της 

διάρκειας παραμονής των τελευταίων στα ΚΔΗΦ.  

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται σε όσους φορείς επαναλειτούργησαν κατά το ως άνω 

διάστημα και υπολογίζεται επί των ημερών επαναλειτουργίας τους. Σε ΚΔΗΦ που δεν 

έχουν συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, το αίτημα για την καταβολή της προβλεπόμενης 

αποζημίωσης το υποβάλλουν οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες των ατόμων που 

παρακολουθούν προγράμματα στα παραπάνω ΚΔΗΦ καταθέτοντας, συμπληρωματικά 

των όσων προβλέπονται, τα προβλεπόμενα από τον ΕΟΠΥΥ δικαιολογητικά, ανά 

μήνα.  
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3. Ως ωφελούμενοι νοούνται οι συμμετέχοντες στα προγράμματα των ΚΔΗΦ έως και 

τη 10η Μαρτίου 2020, σύμφωνα με το παρουσιολόγιο της δομής. 

 

… 

Άρθρο 10 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης 

Δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης του άρθρου 1 του ν. 4659/2020 (Α΄21) δύνανται 

να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγησή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, αν, μέχρι 

τη δημοσίευση του παρόντος, απώλεσαν την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 5 

της υπ’ αρ. 8523/236/17.2.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 490) τρίμηνη 

προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης. Η υποβολή αίτησης σύμφωνα με το 

προηγούμενο εδάφιο θεωρείται εμπρόθεσμη. 

 

… 

Άρθρο 21 

Προγράμματα ενίσχυσης Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και Μονάδων Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) 

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να θεσπίζει και 

εφαρμόζει εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και πράξεις για την 

ενίσχυση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας/Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και 

ΑμΕΑ του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και των εποπτευόμενων από αυτό 

Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα με κάθε αναγκαίο 

μέσο ατομικής ή συλλογικής προστασίας των εργαζομένων των δομών αυτών και των 

ωφελουμένων τους και με σκοπό την προστασία τούτων από την διάδοση του 

κορωνοϊού και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται 

οι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων ενίσχυσης των δομών του παρόντος άρθρου, 

οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτά, καθώς και κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό 

θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.  

 

Άρθρο 22 

Ειδικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση της αξίας τοποθέτησης ωφελουμένων του 

προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 - 

Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4704/2020 

Στο άρθρο 35 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133) προστίθεται παρ. 7 ως ακολούθως: 

«7. Η χρηματοδότηση της αξίας τοποθέτησης που λαμβάνουν οι ωφελούμενες/οι του 

προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας που 

υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) δυνάμει του άρθρου 35 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133), συνεχίζεται στην 

περίπτωση κατά την οποία η λειτουργία των δομών/φορέων που εντάσσονται στο 

πρόγραμμα αυτό τεθεί υπό καθεστώς αναστολής, πλήρους ή μερικής, λόγω λήψης εκ 

μέρους της δημόσιας αρχής μέτρων υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού για την 
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καταπολέμηση ή τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Εσωτερικών που δύναται να έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της 

αναστολής λειτουργίας εκάστης κατηγορίας δομών και δράσεων ή και συγκεκριμένης 

δομής, μπορεί να ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση και το ύψος 

χρηματοδότησης ανά περίπτωση, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή μέτρων που 

λαμβάνει η Χώρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα». 

 

… 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 31 

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-εργαζομένου 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών 

εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, 

μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 

1η.6.2020, ως ακολούθως:  

α) Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η 

μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο 

ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται 

σε ποσοστό 2,4 % και κατανέμεται κατά 1,2 % στον εργοδότη και κατά 1,2 % στον 

εργαζόμενο.  

β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου 

Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της περ. α΄ της 

παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από 

την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), 

σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α΄122) και κατά 0,18 πμ από την 

εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του 

ν. 2224/1994. Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του 

ν. 4144/2013 διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής:  

βα) Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 

14 του ν. 2224/1994.  

ββ) Εισφορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας 

(Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994.  

γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου 

Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) της περ. β΄ της 

παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, η οποία μειώνεται από την εισφορά που 

προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 2963/1954 
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(Α΄ 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο 

ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,35 % και 

αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α΄ 246 και άρθρο 7 του 

ν. 3144/2003, Α΄ 111).  

2. Από την εισφορά της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (κλάδος 

ΛΑΕΚ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π) όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις της περ. β), 

αποδίδεται πόρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 

στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα, 

τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της 

ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΒΕ. Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του 

ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι 

ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που 

εισπράττονται από τον e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του 

βαθμού απόδοσης αυτών στον ΟΑΕΔ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 

στην παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α΄188).  

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι την 31η.12.2021.  

 

Άρθρο 32 

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση 

προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης 

1. Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και 

ελευθέρων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι την 30ή 

Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), το άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), το 

άρθρο 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), το άρθρο 25 της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4684/2020, το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 και το άρθρο 55 της από 1.5.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4690/2020 (Α΄104) δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 

είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας 

δόσης ποσού πενήντα (50) ευρώ.  

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Κατ’ 

εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η 

αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Αρμόδια όργανα για την 

έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των 

περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.  

3. Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 1 κεφαλαιοποιούνται κατά 

την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και 

προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, κατά την κείμενη νομοθεσία, 

επιβαρύνονται, από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο 

δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισμένο. Κατ’ εξαίρεση, 
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βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και δώδεκα (12) μηνιαίων 

δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο.  

4. Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη 

δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της 

αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την 

απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των 

δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.  

5. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.  

6. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ 

εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών.  

7. Η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει ποσό δόσεων 

που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.  

8. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής 

ευεργετήματα:  

α) δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας 

ισχύος,  

β) στις επιχειρήσεις της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) 

χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών 

δημοσίου έργου, εφόσον για το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν 

υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, 

χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με 

την οφειλή,  

γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας 

αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά 

για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής 

στη ρύθμιση, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115),  

δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη κατά το άρθρο 1 του α.ν. 

86/1967 (Α΄ 136),  

ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή 

της, αυτή διακόπτεται.  

9. Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:  

α) Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,  

β) τη μετατροπή ως απαιτητής του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των 

προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,  

γ) την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη 

νομοθεσία μέσα.  

10. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέχρι τις 

31.7.2021.  

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να 

παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, να επανακαθορίζονται η 

διαδικασία υπαγωγής και τα αρμόδια όργανα της παρ. 2, να προβλέπονται τα 
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απαιτούμενα δικαιολογητικά, να παρατείνεται η προθεσμία της παρ. 10 και να 

ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος.  

 

Άρθρο 33 

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης 

ασφαλιστικών οφειλών 

1. Οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων 

τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων 

κατά τρεις (3) μήνες στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), το άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), την 

παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), το άρθρο 25 της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4684/2020, το άρθρου 10 του ν. 4684/2020, το άρθρο 11 της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 

(Α΄104) και το άρθρο 5 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄90), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη 

διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση 

τμηματικής καταβολής, δύναται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

2. Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης 

του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων 

της αναβιώσασας ρύθμισης παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν 

ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.  

 

Άρθρο 34 

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σε φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης και παράταση προσωρινού διακανονισμού 

Στην περ. Α΄ του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 προστίθεται παρ. 9 ως εξής:  

«9. Παρατείνεται ο προσωρινός διακανονισμός των άρθρων 1-8 έως την 31η.12.2023 

και αναστέλλεται η λήψη των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, για τους 

ασφαλισμένους που μέχρι την 30ή.4.2020 έχουν ενεργό προσωρινό διακανονισμό 

σύμφωνα με την περ. Α΄ του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους όρους 

αυτού».  

 

Άρθρο 35 

Εξομοίωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης έμμισθων δικηγόρων και μισθωτών 

μηχανικών 

1. Η παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:  
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«3. Από την 1.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς 

απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και όλοι οι πριν και μετά την 1η.1.1993 

ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι και μισθωτοί μηχανικοί των οικείων τομέων του 

κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. κατατάσσονται σε τρεις (3) 

ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 

αντιστοιχεί σε:  

 

Ασφαλιστικές κατηγορίες 

Ποσά εισφορών 

επικουρικής σύνταξης σε 

ευρώ (από 1.1.2020 έως 

31.5.2022) 

Ποσά εισφορών 

επικουρικής σύνταξης σε 

ευρώ (από 1.6.2022) 

1η κατηγορία 42 39 

2η κατηγορία 51 47 

3η κατηγορία 61 56 

 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:  

«4. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις 

τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία (1) από τις τρεις (3) είναι 

υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται 

υποχρεωτικά στην πρώτη.  

Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία 

από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να 

επιλέξει κατώτερη. H αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.  

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται 

οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία 

γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και 

ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.  

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται 

υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και επιλέγουν την ασφαλιστική 

κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν από την 1η.7.2020.  

Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους και για τους μισθωτούς μηχανικούς των 

οικείων τομέων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. από την 

1η.1.2020, τα ανωτέρω ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 

50% στον εντολέα (στην περίπτωση των εμμίσθων δικηγόρων) ή στον εργοδότη και 

κατά 50% στον ασφαλισμένο».  

3. Στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 προστίθεται στοιχείο vii. 

ως εξής:  

«vii. Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις των υποπερ. i έως v της περ. γ’ εφαρμόζονται και 

στους μισθωτούς μηχανικούς και μισθωτούς υγειονομικούς. Ειδικά για τους μισθωτούς 

μηχανικούς του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. 

από την 1η.1.2020 καταβάλλεται για τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης 

υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 97, σύμφωνα με την παρ. 
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4 του άρθρου 97 και για τις εισφορές εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η ασφαλιστική 

εισφορά της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του 

άρθρου 35. Ειδικά για τους μισθωτούς υγειονομικούς του οικείου τομέα του κλάδου 

πρόνοιας του πρώην Ε.Τ.Α.Α. καταβάλλεται για τις εισφορές εφάπαξ παροχής 

υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 35, σύμφωνα 

με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 35». 

 

… 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) 

 

Άρθρο 49 

Προσδιορισμός και είσπραξη μισθωμάτων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 

1. Το ύψος των μισθωμάτων ακινήτων με εκμισθωτή τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μειώνεται από την 1η.10.2020 κατά 40% έως την 

31η.3.2021, εφόσον ο κύριος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του μισθωτή 

εντάσσεται στους πληττόμενους από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ΚΑΔ, 

όπως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.  

2. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που αφορούν μισθώματα ακινήτων, ανεξαρτήτως ποσού, 

διαβιβάζονται για είσπραξη στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) 

και μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις κείμενες διατάξεις. 

 

… 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. 

 

Άρθρο 66 

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους από 

τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως 

Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. 

1. Xορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ, 

καθώς και στους οικονομολόγους και γεωτεχνικούς που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, 

οι οποίοι υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), εφόσον 

έχουν ενταχθεί μεταξύ των μηνών Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020 στους πληττόμενους 
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Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω των 

μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  

2. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του παρόντος για τους 

ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ καταβάλλονται από τον δεύτερο κλάδο και για τους 

οικονομολόγους και γεωτεχνικούς που ασφαλίζονται στον τ. ΟΑΕΕ από τον πρώτο 

κλάδο του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως 

Απασχολουμένων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος, τα εισοδηματικά κριτήρια, οι όροι, οι 

προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησης της οικονομικής 

ενίσχυσης της παρ. 1, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των 

προϋποθέσεων χορήγησης και εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα θέματα για την 

εφαρμογή του παρόντος.  

4. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, 

εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της 

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν 

κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά 

πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από 

πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς 

πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, 

οικογενειακό εισόδημα. 

 

… 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 68 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες για τον 

μήνα Νοέμβριο 

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων αναστέλλεται η 

λειτουργία των επιχειρήσεων ή των υποκαταστημάτων τους με εντολή δημόσιας αρχής, 

βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των 

εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020 ή 

παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε 

αναστολή, για τον μήνα Νοέμβριο 2020, από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου της 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους, ανά περιφερειακή ενότητα και μέχρι την 

30ή Νοεμβρίου 2020, με την επιφύλαξη του άρθρου δεκάτου εβδόμου της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν.4684/2020 (Α΄ 86), η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 18 

του ν. 4725/2020 (Α΄ 186), και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων 

κανονιστικών πράξεων.  

2. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε κλάδους που 

πλήττονται, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το 
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Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την 

αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε 

αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή 

του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 

2020, για τον μήνα Νοέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) 

ήμερες, ανά περιφερειακή ενότητα και πάντως όχι πέραν της 30ής Νοεμβρίου 2020.  

3. Οι εργαζόμενοι των παρ. 1 και 2, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε 

αναστολή κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020, είναι δικαιούχοι 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), κατ’ 

αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με βάση υπολογισμού το 

ποσό των οκτακοσίων (800,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες και 

παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.  

4. Η αποζημίωση της παρ. 3 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα 

χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν 

υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της 

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν 

δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση 

και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα 

πιστωτικά ιδρύματα.  

5. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και η δαπάνη για το σύνολο των 

ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, 

καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.  

6. α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1 και 2, για όσο χρονικό διάστημα οι 

συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε 

περίπτωση μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις 

του προσωπικού τους με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση 

πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.  

β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 2:  

i) υποχρεούνται, μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να 

διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, 

για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας των εργαζομένων αυτών,  

ii) μπορούν να εντάσσουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του 

ν. 4690/2020 (Α΄ 104) εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν 

τεθεί σε αναστολή.  

γ) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 2, καθώς και της παρ. 1 για τις περιπτώσεις 

εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει Κ.Α.Δ., 

δύνανται να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν 

τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτή δύναται να 

παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο.  

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να 

καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

Εκδόθηκε η υ.α. 48713/1232/2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα 

Νοέμβριο» (Β’ 5246), κατωτ. αριθ. 937.    

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T9Cg22cIBXwfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfrB99W-_32yj2BvOBTssiWvBFbQ1HhFrqYOhlVb7cBp
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Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. οικ. 49989/1266/2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα 

Δεκέμβριο» (Β’ 5391), κατωτ. αριθ. 956. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η χωρική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του 

παρόντος, οι κλάδοι και οι Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων-εργοδοτών των οποίων 

αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται, οι όροι, οι 

προϋποθέσεις χορήγησης, το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η διαδικασία 

καταβολής, να παρατείνεται η ισχύς του παρόντος, καθώς και να προβλέπεται κάθε 

άλλο ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

 Εκδόθηκε η υ.α. 48713/1232/2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα 

Νοέμβριο» (Β’ 5246), κατωτ. αριθ. 937.    

Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. οικ. 49989/1266/2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα 

Δεκέμβριο» (Β’ 5391), κατωτ. αριθ. 956. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων δύναται να ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με εργαζόμενους σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες που εμπίπτουν σε ειδικότερες περιπτώσεις απασχόλησης ή 

ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, προκειμένου να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού, οι προϋποθέσεις χορήγησης, το ύψος, η διαδικασία καταβολής της και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.  

Εκδόθηκε η υ.α. 48713/1232/2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα 

Νοέμβριο» (Β’ 5246), κατωτ. αριθ. 937.    

10. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Νοεμβρίου 2020.  

 

Άρθρο 69 

Μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις 

εργασίας που τελούν σε αναστολή 

1. Επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση 

εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε 

αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, δύνανται, 

κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί ετήσιας κανονικής άδειας, να 

μεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας 

κανονικής άδειας του έτους 2020, έως και την 30ή Ιουνίου 2021.  

2. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση της ετήσιας 

κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας. 

 

… 

Άρθρο 71 

Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης ετών 2017, 2018 και 2019 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zT3FrY18BEMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdLnITXzjdfC1o6zy7Wjh4FGqRo1Jk-w3xPfBiNeoS24
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T9Cg22cIBXwfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfrB99W-_32yj2BvOBTssiWvBFbQ1HhFrqYOhlVb7cBp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zT3FrY18BEMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdLnITXzjdfC1o6zy7Wjh4FGqRo1Jk-w3xPfBiNeoS24
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T9Cg22cIBXwfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfrB99W-_32yj2BvOBTssiWvBFbQ1HhFrqYOhlVb7cBp
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1. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών ετών 2017, 

2018 και 2019 αυτοαπασχολουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών με πολλαπλή ή μη 

δραστηριότητα και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ προκύπτει 

διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τους ασφαλισμένους (χρεωστικό υπόλοιπο) 

αυτή καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, 

ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της μηνιαίας δόσης.  

2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31η.3.2021. Οι επόμενες δόσεις 

καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Ο οφειλέτης 

δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου 

αριθμού των δόσεων.  

3. Εάν η μηνιαία δόση οφειλής δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, επιβάλλεται ο 

προβλεπόμενος τόκος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επί του ποσού της μηνιαίας 

δόσης που καταβάλλεται εκπρόθεσμα.  

 

Άρθρο 72 

Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών 

1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 

9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών 

οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.) και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού 

του Εθνικού Τυπογραφείου», εφόσον είτε έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής είτε 

λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (A΄ 76), το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και το άρθρο 25 του 

ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως την 30ή.6.2021.  

2. Εξαιρετικά, έως την 30ή.6.2021 οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν. 1264/1982, των σωματείων που λειτουργούν 

βάσει του Α.Κ. ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), όπως και των 

εργοδοτικών οργανώσεων, δύνανται να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων 

οργάνων διοίκησής τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών 

μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους.  

3. Το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) καταργείται. 

 

Άρθρο 73 

Παράταση της θητείας του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Γραμματείας και 

της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με 

Αναπηρία) και των μελών του Δ.Σ. της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων 

και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών συμβουλίων των 

σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου 

Η θητεία των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Γραμματείας και της 

Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία), 

των Διοικητικών Συμβουλίων και Ελεγκτικών Επιτροπών των δευτεροβάθμιων και 

πρωτοβάθμιων οργανώσεων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ., η οποία, βάσει των οικείων 

καταστατικών, έληξε από 11.6.2020 και εφεξής ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα 



228 
 

έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καθώς 

και των μελών του Δ.Σ. της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων 

Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και 

ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου, η οποία, βάσει των οικείων καταστατικών, 

έληξε ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έχει παραταθεί με τα άρθρα 39 του 

ν. 4690/2020 (Α΄ 140) και 138 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), παρατείνεται έως την 

30ή.6.2021. Η παρούσα κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης, εφόσον 

η προβλεπόμενη θητεία λήγει πριν την 30ή.6.2021.  

 

Άρθρο 74 

Διενέργεια ελέγχων Ο.Α.Ε.Δ. με ηλεκτρονικά μέσα 

Για το χρονικό διάστημα που υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς της πανδημίας 

COVID-19, η ύπαρξη της οποίας βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από 

την έναρξη ισχύος της παρούσας, είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων από υπαλλήλους 

του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 2/82850/0022/259-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 487), όπως 

συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 6965/222/29.5.2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 

2008), στο πλαίσιο υλοποιούμενων προγραμμάτων και παροχών εξ αποστάσεως με 

ηλεκτρονικά μέσα.  

 

Άρθρο 76 

Αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2020 

1. Ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση των 

ωφελούμενων μονάδων του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ13/οικ./33475/1935/15.6.2018 

(Β΄ 2281) κοινής υπουργικής απόφασης, υπέρ των οποίων είναι σε ισχύ, κατά την 30ή 

Νοεμβρίου 2020, εγκριτική απόφαση χορήγησής της, προσαυξάνεται στο διπλάσιο. Η 

προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων 

εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης του 

προηγούμενου εδαφίου.  

2. Η προσαύξηση της παρ. 1 καταβάλλεται άπαξ και κατά παρέκκλιση του ανώτατου 

μηνιαίου ορίου του εγγυημένου ποσού και των ανώτατων μηνιαίων ορίων ανά 

ωφελούμενη μονάδα, όπως τα όρια αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία 

Δ13/οικ./33475/1935/15.6.2018 κοινής υπουργικής απόφασης. 

 

Άρθρο 80 

Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του 

ν. 4307/2014 

1. Για όσες διαδικασίες ειδικής διαχείρισης η νόμιμη διάρκεια τους, σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), λήγει εντός του διαστήματος από τον 

χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος έως και την 31.12.2020, η διάρκεια αυτή 

παρατείνεται αυτοδικαίως κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες. Η παράταση του χρόνου της 

ειδικής διαχείρισης καταλαμβάνει και διαδικασίες οι οποίες διάγουν ήδη την παράταση 
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του άρθρου 89 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), εφόσον η λήξη τους σε κάθε περίπτωση θα 

ελάμβανε χώρα έως την 31η.12.2020.  

2. Σε δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς στο πλαίσιο διαδικασιών ειδικής 

διαχείρισης, οι οποίοι έχουν ήδη προκηρυχθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του 

ν. 4307/2014 και εφόσον η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών 

προσφορών εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως 

και την 31η.12.2020, ο ειδικός διαχειριστής δύναται με πράξη του, η οποία 

δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 73, το αργότερο 

δύο (2) ημέρες πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, να παρατείνει την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για χρονικό διάστημα επιπλέον 

δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αρχική καταληκτική ημερομηνία.  

3. Ειδικώς για τους δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς στο πλαίσιο διαδικασιών 

ειδικής διαχείρισης των οποίων η αρχική προθεσμία υποβολής δεσμευτικών 

προσφορών περιλαμβανόταν στο χρονικό διάστημα από την 7η.11.2020, ημερομηνία 

έναρξης ισχύος των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο ειδικός 

διαχειριστής δύναται να προβαίνει στην παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών για χρονικό διάστημα επιπλέον δεκατεσσάρων (14) 

ημερολογιακών ημερών, η οποία ισχύει αναδρομικά από την αρχικώς ορισθείσα 

καταληκτική ημερομηνία. Η παράταση αυτή θεωρείται έγκυρη υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: α) προ της έναρξης ισχύος του παρόντος και πριν την πάροδο της 

αρχικώς ορισθείσας ημερομηνίας υποβολής προσφορών των παραπάνω διαγωνισμών, 

εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο ειδικός διαχειριστής έχει με πρωτοβουλία 

του δημοσιεύσει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και ιδίως με δημοσίευση στον τυχόν 

ιστότοπο της επιχείρησης ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιούσε την παράταση της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών και β) εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο ειδικός διαχειριστής δημοσιεύει πράξη, η οποία θα 

περιέχει κατ’ ελάχιστον τη νέα, μετά την παράταση, καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής των προσφορών και αποσφράγισής τους, σε δύο (2) καθημερινής 

πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στον 

ιστότοπο της επιχείρησης στο διαδίκτυο, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα της 

Φορολογικής Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση η πράξη παράτασης δεν μπορεί να 

προβλέπει καταληκτική ημερομηνία συντομότερη ή απώτερη των δεκατεσσάρων (14) 

επιπλέον ημερών από την αρχικώς ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία.  

 

Άρθρο 81 

Έναρξη ισχύος 

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

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.  

 

-----------.---------- 
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937. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 48713/1232 της 26/26.11.2020 

«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο» (Β’ 5246)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. 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).  

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέατρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 

76).  

3. Το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 

τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 

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

4. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).  

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως 

ισχύει.  

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

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 

133).  

7. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει και 

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

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει.  

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

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.  

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

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

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

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T9Cg22cIBXwfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfrB99W-_32yj2BvOBTssiWvBFbQ1HhFrqYOhlVb7cBp
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14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 

155).  

15. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 

4805).  

16. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 

εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄ 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

17. Την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των 

εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993), όπως ισχύει.  

18. Την υπ’ αρ. οικ. 42774/1072/20.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή 

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε 

κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο 2020» (Β’ 4706), όπως 

ισχύει.  

19. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση 

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 4484), 

όπως τροποποιήθηκε από τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.65910/15.10.2020 (Β΄ 4566) 

και Δ1α/Γ.Π.οικ.67723/22.10.2020 (Β΄ 4681) όμοιές της και αντικαταστάθηκε με την 

υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23.10.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα 

μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4709), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.68952/28.10.2020 (Β’ 4757) και Δ1α/ΓΠ.οικ.69239/29.10.2020 (Β’ 4777) 

κοινές αποφάσεις των ιδίων ως άνω Υπουργών.  

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69863/2.11.2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

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

(Β΄4829).  

21. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2.11.2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 4831).  

22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

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

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και 

τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄4899).  

23. Την υπ’ αρ. 45583/2431/24.11.2020 της εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

(ορθή επανακοινοποίηση).  

24. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων στήριξης εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020, ένεκα της 

απαγόρευσης λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής ή του γεγονότος ότι 

εξακολουθούν να πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής 

επιβάρυνσης της Χώρας και της υποχρέωσης τήρησης των έκτακτων προληπτικών 

μέτρων προστασίας.  
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25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη η οποία 

ανέρχεται έως το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (880.000.000, 00 

€) και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2020, (ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899), 

αποφασίζουμε:  

 

την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον 

μήνα Νοέμβριο 2020, ως εξής:  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, 

για τον μήνα Νοέμβριο 2020 

 

Άρθρο 1 

Επιχειρήσεις - Εργοδότες που υποχρεωτικά θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις 

εργασίας των εργαζομένων τους 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν ή έχουν 

υποκατάστημα/τα σε περιφερειακές ενότητες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), των οποίων 

αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή 

δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικών Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από 

το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β.Ι και Β.ΙΙ της 

παρούσας, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων 

τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020 ή παρατείνουν 

υποχρεωτικά την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι 

έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για το χρονικό διάστημα από 1.11.2020 έως και 

6.11.2020, σύμφωνα με τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.  

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Επικράτεια, των 

οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή 

δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από 

το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄, θέτουν υποχρεωτικά 

σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν 

προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή 

συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για το χρονικό 

διάστημα από 7.11.2020 έως και 30.11.2020.  

3. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες των παρ. 1 

και 2 του παρόντος άρθρου, που έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση α΄ φάσεως 

για την ένταξη εργαζομένων τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», του άρθρου 31 

του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για τον μήνα Νοέμβριο, τίθενται 

υποχρεωτικά σε αναστολή και συνεπώς οι επιχειρήσεις - εργοδότες οφείλουν 

προηγουμένως να προβούν σε τροποποίηση/ορθή επανάληψη της ανωτέρω αίτησης-

υπεύθυνης δήλωσης, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.  

4 α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίες συμβάσεις 

λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων - 
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εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή. Μετά το 

πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον 

συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν 

συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις 

επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν 

συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

β. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι επιδοτούνται 

από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του 

άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή, κατά 

παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της με υπ’ αρ. οικ. 39539/996/ 30.9.2020 κοινής 

υπουργικής απόφασης (Β΄ 4261), και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α΄ της παρούσας 

παραγράφου.  

5 α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για τις 

περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, 

βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας 

τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτή 

δύναται να παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο, υποβάλλοντας μέχρι και το πρώτο 

δεκαήμερο του επόμενου μήνα, το «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Α΄ 

55/11.03.20)» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων.  

β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δύνανται να 

προσλαμβάνουν εργαζομένους κάνοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό 

Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για τις περιπτώσεις 

εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ. Οι 

συμβάσεις εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και 

ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α΄ της παρούσας παραγράφου.  

γ. Οι επιχειρήσεις -εργοδότες των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για τις 

εξαιρέσιμες δραστηριότητες από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, 

δύνανται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την αναστολή συμβάσεων εργασίας 

των εργαζομένων τους, είτε ως επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία 

τους με εντολή δημόσιας αρχής, είτε ως πληττόμενες, κατά τα οριζόμενα για τις 

επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, 

στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στις παρ. 1 και 

2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β.  

6. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δύνανται να 

προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 

τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, 

στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

δωδέκατο της από 1.5.2020 ΠΝΠ (Α΄ 90).  

7. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου για όσο χρονικό 

διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε 

περίπτωση μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε 

μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση 

πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, για τον μήνα Νοέμβριο 2020  

 

Άρθρο 1  

Επιχειρήσεις - εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας 

των εργαζομένων τους 

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που 

ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της 

παρούσας, δύνανται κατά τον μήνα Νοέμβριο, κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 

τριάντα (30) ήμερες, ανά περιφερειακή ενότητα και πάντως όχι πέραν της 30ης 

Νοεμβρίου 2020:  

α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, ή και  

β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου 

των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.  

2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό 

εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της 

επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν χρήση 

του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε 

ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις εργασίας 

επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων 

επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄181), κατά 

παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της με υπ’ αρ. οικ. 39539/996/ 30.9.2020 (Β΄4261) 

κοινής υπουργικής απόφασης.  

4. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 

του παρόντος άρθρου που έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση α΄ φάσεως για 

την ένταξη εργαζομένων τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του 

ν. 4690/2020 (Α΄104) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τον μήνα Νοέμβριο, δύνανται να τεθούν 

σε αναστολή και οι επιχειρήσεις - εργοδότες οφείλουν προηγουμένως να προβούν σε 

τροποποίηση/ορθή επανάληψη της ανωτέρω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, εντός των 

προβλεπόμενων προθεσμιών.  

 

Άρθρο 2 

Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας - Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας 

- Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου - Ανάκληση αναστολών 

συμβάσεων εργασίας 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, για 

όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και 

σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν 
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σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση 

πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.  

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου που 

κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για τον μήνα 

Νοέμβριο, υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να 

διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, 

για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας των εργαζομένων αυτών. Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, 

σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε 

διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό 

διάστημα που οι επιχειρήσεις -εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής.  

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.  

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.  

3. Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων 

σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, που 

είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν, δύναται να παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο έως 

30 ημέρες και όχι πέραν της 30.11.2020. Επίσης, δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά 

ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 

εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.  

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης 

της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα 

χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει 

αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από 

τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το 

Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας, και έχουν 

θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων 

τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας 

των εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις 

συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η 

αναστολή τους. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 30η Νοεμβρίου 

2020.  

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου:  

α. δύνανται να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του 

ν. 4690/2020 (Α΄104), όπως ισχύει, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους 

των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή,  

β. υποχρεούνται, για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν 

έχουν τεθεί σε αναστολή, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής 

εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το 

σύστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με υπ’ αρ. οικ. 44921/1377/2.11.2020 

(Β΄4830) κοινή υπουργική απόφαση.  



236 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού - Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για 

τις περιπτώσεις των κεφαλαίων Α΄ και Β΄ 

 

Άρθρο 1 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων Α΄ και Β΄ της 

παρούσας, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι 

της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των οκτακοσίων ευρώ 

(800,00 €) που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες.  

2. Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη 

και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και 

ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, 

συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου Α΄ 43 του ν. 

4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς 

τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα 

ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.  

3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία του χρονικού 

διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων Α΄ και Β΄ της παρούσας, προβαίνουν 

είτε σε αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας 

τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά, είτε σε εκ νέου δήλωση των εργαζομένων των 

οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται ξανά σε αναστολή, είτε βεβαιώνουν ότι 

παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν 

ήδη τεθεί σε αναστολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για 

πρώτη φορά κατά τον μήνα Νοέμβριο, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων 

(supportemployees.yeka.gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη 

τους.  

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων 

και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο 

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία 

του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Επίσης, δηλώνουν και το αν 

μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου 

ακινήτου.  
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Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων κατά τον μήνα Νοέμβριο 

παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους ή των εργαζομένων των 

οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου 

εργοδότη, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, 

εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού 

(ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.  

3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν 

αμελλητί την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό 

πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 1 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων 

1. Οι εργαζόμενοι, σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως 

κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίες επλήγησαν από τον μεσογειακό 

κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 

2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

οικ. 46153/1151/9.11.2020 (Β’ 5007) κοινή υπουργική απόφαση, είναι δικαιούχοι 

έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ειδικά για τον μήνα 

Νοέμβριο, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας τους με βάση υπολογισμού το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800 €) που 

αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες.  

2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, κατά τα 

οριζόμενα στην περ. 6 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 της με υπ’ αρ. 39363/1537/ 30.9.2020 

κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4262), είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ειδικά για τον μήνα Νοέμβριο, κατ’ 

αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με βάση 

υπολογισμού το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800 €) που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) 

ημέρες.  

3. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους δικαιούχους των παρ. 1 

και 2 του παρόντος άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία χορήγησής της σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις σχετικές ως ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

Γενικές Διατάξεις 

 

Άρθρο 1 

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού όπως αυτή ορίζεται 

στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού 

λογαριασμού του δικαιούχου - εργαζομένου, ο οποίος υποδεικνύεται στην 

υποβαλλόμενη αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή 
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αναλυτική κατάσταση δικαιούχων - εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη 

στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό 

Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.  

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία 

«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, 

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων, 

το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή 

πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της 

Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η 

μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της 

Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.  

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών και 

Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) 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 IBAN 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 ανά δικαιούχο -εργαζόμενο και β) με το ποσό που 

αφορά το ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12.3.2019 

Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους. Οι 

πληρωμές που θα εκτελούνται έως και την 31-12-2020 διενεργούνται χωρίς 

επιβάρυνση για την Τράπεζα της Ελλάδος από την ΔΙΑΣ ΑΕ και χωρίς επιβάρυνση για 

το Ελληνικό Δημόσιο. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και 

Ταμ. Προγραμματισμού του ΓΛΚ, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής 

εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN 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 ΑΕ.  

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον 

ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του 

προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου 

να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.  

6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της 

παρ. 4 του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  
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7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται 

με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες 

τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και 

ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.  

9. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται 

τα ακόλουθα:  

α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση 

του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.  

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.  

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης 

(extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  

 

Άρθρο 2 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα 

φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής 

ψευδούς δηλώσεως.  

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως 

λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του 

νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις 

του ΚΕΔΕ.  

Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Νοεμβρίου 2020.  

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

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

 

938. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 

οικ.2/77555/ΔΠΓΚ της 26/26.11.2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

2/58493/ΔΠΓΚ/ 31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

“Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού” 

(Β΄ 3240)» (Β’ 5248)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις: 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T9Cg22cIBXzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWi0Os7cWaW2CH0cwahcJaMQbQ_csQifbMreMgwjuA2H
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α) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του 

ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),  

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 

(Α΄ 133),  

γ) της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με 

το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α΄ 155).  

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

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

5. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της 

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

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

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄ 4805).  

7. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7-9-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Αναπληρωτή 

Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους 

Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 

Οικονομικών» (Β΄ 3777).  

8. Την υπ’  αρ. 1016/14/62/9-4-2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της 

διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων 

αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, βεβαίωσης και είσπραξης 

των σχετικών προστίμων, της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, 

καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» 

(Β΄ 1275).  

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6-11-2020 κοινή υπουργική απόφαση 

«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).  

10. Το από 26/11/2020 αίτημα του αρμόδιου Β΄ Τμήματος της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.  

11. Την από 26-11-2020, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, γνώμη της Διεύθυνσης 

Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.  
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12. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού 

προϋπολογισμού.  

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

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Στο σκέλος των εσόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση 

κρατικού προϋπολογισμού - Έσοδα» της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική 

Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240), με το οποίο καθορίζεται 

η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον 

έκτο βαθμό ανάλυσης, εγγράφεται νέος πεμπτοβάθμιος και ο αντίστοιχος εκτοβάθμιος 

λογαριασμός εσόδων, ως ακολούθως:  

 

1ος 

βαθμός 

2ος 

βαθμός 

3ος 

βαθμός 

4ος 

βαθμός 

5ος 

βαθμός 
6ος βαθμός Περιγραφή 

Παλαιός 

Κωδικός 

Τακτικού 

Π/Υ 

Παλαιός 

Κωδικός 

ΠΔΕ 

1 15 156 15609 1560925 1560925 

Πρόστιμα για 

παραβάσεις 

των 

κατεπειγόντων 

μέτρων 

αντιμετώπισης 

της διασποράς 

του 

κορωνοϊού 

COVID-19 

νέος νέος 

1 15 156 15609 1560925 1560925001 

Πρόστιμα νια 

παραβάσεις 

των 

κατεπειγόντων 

μέτρων 

αντιμετώπισης 

της διασποράς 

του 

κορωνοϊού 

COVID-19 

νέος νέος 

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

-----------.---------- 
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939. ΑΠΟΦΑΣΗ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. A.1259 της 25/27.11.2020 «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)  

 

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

και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.  

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

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

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).  

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

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄ 4805).  

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 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 Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 

του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση 

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

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

5294/2020 απόφαση 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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTmw0VD9LAxRrTEbdNAXrx6dzYAzwR0lbJQm_PgMZw_w
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13. Την ανάγκη καθορισμού των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των 

επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α΄ της παρ. 1 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).  

14. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του 

ν. 4753/2020 (Α΄ 227), για την υπαγωγή, από τη δημοσίευση του ν. 4753/2020 και 

μέχρι την 31-12-2020, αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις που,  

- είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων 

της Διοίκησης, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 1,  

- είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, με 

δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 2 και εμφανίζουν 

μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 50% για την περίοδο Απριλίου έως 

Σεπτεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.  

 

Άρθρο 2 

Προϋποθέσεις Υπαγωγής - Δικαιούχοι 

Από τη δημοσίευση του ν. 4753/2020 (Α΄ 227) και μέχρι την 31-12-2020, 

αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά 

εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου 

αξιογράφου, οφειλόμενων από επιχειρήσεις του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίες 

κατά την 5η Νοεμβρίου 2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας από τους 

αναφερόμενους –κατά περίπτωση– στους συνημμένους πίνακες των Παραρτημάτων 1 

και 2, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ή των οποίων 

τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 5η Νοεμβρίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας (όπως αυτή αναγράφεται στα Παραρτήματα 1 και 2), της αρχικής 

δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από 

τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 5-11-2020.  

Η προϋπόθεση του μειωμένου κύκλου εργασιών το 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο 

από 50% σε σχέση με το 2019, για τις πληγείσες επιχειρήσεις υπολογίζεται ως 

ακολούθως:  

Α) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, είτε αυτές τηρούν 

απλογραφικά βιβλία είτε τηρούν διπλογραφικά, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του 
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κύκλου εργασιών μηνών Απριλίου έως και Σεπτεμβρίου 2019 και συγκρίνεται με 

το αντίστοιχο του 2020, εάν παρουσιάζει μείωση κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 50%,  

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

απαλλασσόμενες, λαμβάνεται υπόψη, το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων μηνών 

Απριλίου έως και Σεπτεμβρίου 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 ήμισυ των ακαθαρίστων εσόδων της 

δήλωσης ΦΕ φορολογικού έτους 2019. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ΦΕ λόγω 

μη παρέλευσης της υποχρέωσης, η πληροφορία των ακαθαρίστων εσόδων αντλείται 

από το ήμισυ του δηλούμενου ποσού εσόδων στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» 

για το 2019. Η δήλωση των ακαθαρίστων εσόδων στην πλατφόρμα, δύναται να 

πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020.  

Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, πέραν των συνεπειών 

της ψευδούς δήλωσης, επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων της περ. (α) του 

άρθρου 1 της παρούσας.  

 

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.  1α 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).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των 

επιχειρήσεων που:  

1. είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών 

πράξεων της Διοίκησης (Παράρτημα 1),  

2. είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 

(Παράρτημα 2).  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΚΑΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ 
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Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου, 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 

 

ΚΑΔ   ΚΛΑΔΟΣ 

47.19  Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από 

Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) και 

Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02) 

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 

47.62.63  Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, 

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 

47.75  Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, 

χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, 

τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19) 

47.76  Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων 

συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, 

εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, 

αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών 
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σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο 

δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), 

Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό 

εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και 

παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο 

καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών 

ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη 

συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων 

και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και 

σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων 

ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, 

για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών 

(47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό 

εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην 

αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, 

μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό 

εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό 

εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, 

βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό 

εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78) και 

Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς 

(47.76.79) 

47.77  Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.78  Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 

(47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, 

υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών 

και ποστίς (47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών 

προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87) και Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και 

εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88) 

47.79   Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

47.82  Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και 

υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.89   Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.99  Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 

αγορών, με εξαίρεση το Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής 

χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, 

υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85), καθώς και του λιανικού 

εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων 

πωλητών (47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων 

προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.16.01), του 

λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών 

(47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών 

ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.17.01) 

56.10  Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων 

εστίασης 
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56.21   Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29  Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που 

παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30   Δραστηριότητες παροχής ποτών 

59.14   Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

71.20.14  Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 

77.21   Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22   Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.39.13  Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και 

τροχόσπιτων 

77.39.19.03  Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 

79.90.32  Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 

79.90.39  Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες 

ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 

82.30   Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.10   Προσχολική 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. 

86.90.19.10  Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί 

88.10.11  Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 

88.10.12  Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 

88.91  Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία 

(ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ οίκον φύλαξης μικρών 

παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03)  

90.01   Τέχνες του θεάματος 

90.02   Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03.11.04  Υπηρεσίες ενορχηστρωτή 

90.03.11.07  Υπηρεσίες μουσουργού 

90.03.11.17  Υπηρεσίες χορογράφου 

90.03.11.18  Υπηρεσίες χορωδού 

90.04   Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01   Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02   Δραστηριότητες μουσείων 
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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 

93.13   Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19  Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για 

κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) 

93.21   Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29   Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.99.16  Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 

96.02   Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04   Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09.19.06  Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 

96.09.19.08  Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων 

96.09.19.09  Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) 

96.09.19.12  Υπηρεσίες ιερόδουλου 

96.09.19.16  Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, 

κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις) 

96.09.19.17  Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων 

των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός 

καταστήματος» (shops-in-a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά 

καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, 

εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την 

προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΚΑΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ 

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου, 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 

 

ΚΑΔ   ΚΛΑΔΟΣ 
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01.19.2  Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων 

01.29   Άλλες πολυετείς καλλιέργειες 

01.30   Πολλαπλασιασμός των φυτών 

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

άλλων)  

01.49.3  Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων 

προβιών και δερμάτων 

01.63.10.12  Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο 

λογαριασμό) 

01.63.10.13  Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για 

λογαριασμό τρίτων) 

02.10   Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες 

02.20   Υλοτομία 

02.30   Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής 

02.40   Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 

03.11   Θαλάσσια αλιεία 

03.12   Αλιεία γλυκών υδάτων 

03.21   Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 

03.22   Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 

05.10   Εξόρυξη λιθάνθρακα 

05.20   Εξόρυξη λιγνίτη 

07.10   Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 

07.29   Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 

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 
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10.13   Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 

10.20   Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

10.31   Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 

10.32   Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 

10.39   Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

10.41   Παραγωγή ελαίων και λιπών 

10.42   Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

10.51   Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 

10.52   Παραγωγή παγωτών 

10.61   Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων 

10.62   Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 

10.71   Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.72  Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών 

ζαχαροπλαστικής 

10.73  Παραγωγή μακαρονιών, 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 

17.22  Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών 

τουαλέτας 

17.23   Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 
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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) 

22.21  Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων 

μορφών 

22.22   Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 

22.23   Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 

22.29   Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 

23.11   Κατασκευή επίπεδου γυαλιού 
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23.12   Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 

23.13   Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

23.14   Κατασκευή ινών γυαλιού 

23.19  Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου 

του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις 

23.20   Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων 

23.31   Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών 

23.32  Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από 

οπτή γη 

23.41  Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών 

διακοσμητικών ειδών 

23.42   Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής 

23.43  Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών 

εξαρτημάτων 

23.44   Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 

23.49   Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής 

23.51   Παραγωγή τσιμέντου 

23.52   Παραγωγή ασβέστη και γύψου 

23.61   Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 

23.62   Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο 

23.63   Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 

23.64   Κατασκευή κονιαμάτων 

23.65   Κατασκευή ινοτσιμέντου 

23.69   Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 

23.70   Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 

23.91   Παραγωγή λειαντικών προϊόντων 

23.99   Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. 

24.10   Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων 

24.20  Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με 

καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων 

24.31   Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα 

24.32   Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα 

24.33   Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα 

24.34   Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων 

24.41   Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων 

24.42   Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου) 

24.43   Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου 
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24.44   Παραγωγή χαλκού 

24.45   Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

24.46   Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων 

24.51   Χύτευση σιδήρου 

24.52   Χύτευση χάλυβα 

24.53   Χύτευση ελαφρών μετάλλων 

24.54   Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

25.11   Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 

25.12   Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 

25.21   Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 

25.29   Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 

25.30  Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού 

για την κεντρική θέρμανση 

25.50  Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση 

μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία 

25.61   Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 

25.62   Μεταλλοτεχνία 

25.71   Κατασκευή μαχαιροπίρουνων 

25.72   Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων 

25.73   Κατασκευή εργαλείων 

25.91   Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων 

25.92   Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 

25.93   Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων 

25.94   Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών 

25.99   Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα 

26.11   Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

26.12   Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 

26.20  Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

26.30   Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

26.40   Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

26.51   Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 

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 

28.95   Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 
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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 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 
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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 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 
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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), 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 
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46.18.11.02  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και 

παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

46.18.11.06  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και 

οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων 

46.19  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων 

ειδών 

46.21  Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και 

ζωοτροφών 

46.22   Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 

46.23   Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 

46.24   Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 

46.31   Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 

46.32   Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 

46.33  Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων 

ελαίων και λιπών 

46.34   Χονδρικό εμπόριο ποτών 

46.36   Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 

46.37   Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

46.38  Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, 

καρκινοειδών και μαλακίων 

46.39   Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 

46.41   Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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49.41   Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.42   Υπηρεσίες μετακόμισης 

50.10   Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.20   Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

50.30   Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

50.40   Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

51.10   Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21   Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.10   Αποθήκευση 

52.21   Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 

52.22   Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23   Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

52.24   Διακίνηση φορτίων 

52.29   Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

53.20   Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, εκτός από 

Υπηρεσίες κατ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (53.20.12) 

55.10   Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20   Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30  Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 

ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90   Άλλα καταλύματα 

56.10  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 
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59.12  Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών 

ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.13  Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.14   Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

59.20   Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

60.10   Ραδιοφωνικές εκπομπές 

60.20   Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών 

61.90   Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

62.01   Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.02  Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές 

62.03   Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.09  Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και 

δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

63.11   Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 

63.12   Δικτυακές πύλες (webportals) 

63.91   Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων 

63.99   Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα 

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 
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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 

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) 
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77.34   Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35   Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και 

υλικών αγαθών πδκα 

77.40  Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με 

εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού 

78.10   Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας 

78.20   Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης 

78.30   Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού__ 

79.11   Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12   Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90  Άλλες δραστηριότητες 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 
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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 

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 
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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 

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 

εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων 

Ενημέρωσης (Μητρώο OnlineMedia) που τηρείται στην Γενική 

Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την έκδοση της 

παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε 

αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ. 
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Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών 

μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων, όπως 

και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών. 

 

Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της. 

 

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

 

940. 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.: 76629 της 27/28.11.2020 «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 5255) 

Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 

78363/2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -  19 στο σύνολο της Επικράτειας 

για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00» (Β’ 5350), κατωτ. αριθ. 953, από την 

έναρξη ισχύος της και δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 14 αυτής). 

 

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

 

941. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 76631 της 29/29.11.2020 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, 

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

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού 

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5256)  

 

Έχοντας υπόψη:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzgliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYGfC_bIYL52-0SZWNazDu6aGAQQqGM_tvmIpEt5HDS7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL840Ld--kAX1XNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfvYKbfXNu3IQIBkxpG__NrBagVuktvW_kcGChQpC2HD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSgMGPm5EryPUJXDbW3TTN3NOdgyCiYasoIJ456HACbw
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1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), και ιδίως των περ. α), γ), δ), 

ε) και θ) της παρ. 2 και των περ. α), β), γ) και στ) της παρ. 4 αυτού,  

β. των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64), όπως η παρ. 1 

τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού ένατου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

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

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 

αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2 του 

ιδίου άρθρου και η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο της από 

13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84). Οι ανωτέρω Πράξεις κυρώθηκαν ως εξής: η από 

14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), 

η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 

(Α΄ 83) και η από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με το άρθρο 1 του ν. 

4690/2020 (Α’ 104),  

γ. 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) και ιδίως της παρ. 1 αυτού,  

δ. του άρθρου ένατου 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) και ιδίως των παρ. 1 και 2 αυτού,  

ε. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 

(Α’ 104),  

στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),  

ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 

192),  

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

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

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),  
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ια. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 

(Α΄ 161),  

ιβ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 

151),  

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

(Α’ 26),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),  

ιε. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 

155),  

ιστ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805) και  

ιζ. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/ 19.7.2019 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» 

(Β’ 3058).  

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71354/7.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας και 

του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα 

συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B’ 4911), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με 

τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71606/9.11.2020 (Β’ 4945), 

Δ1α/Γ.Π.οικ.72991/14.11.2020 (Β’ 5045), Δ1α/ Γ.Π.οικ.74341/19.11.2020 (Β’ 5103) 

και Δ1α/Γ.Π.οικ.74727/ 20.11.2020 (Β’ 5155) όμοιες αποφάσεις.  

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71352/7.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από τις 9.11.2020 έως και τις 

30.11.2020» (Β’ 4910).  

4. Την υπο στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού 

ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την 

αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3557), 

όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56332/14.9.2020 (Β’ 

3920) έως τις 30.9.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.60549/29.9.2020 (Β’ 4219) έως τις 12.10.2020, 

Δ1α/Γ.Π.οικ.64679/12.10.2020 (Β’ 4493) έως τις 25.10.2020, 

Δ1α/Γ.Π.οικ.68308/24.10.2020 (Β’ 4710) έως τις 8.11.2020 και 

Δ1α/Γ.Π.οικ.71346/7.11.2020 (Β’ 4907) έως τις 30.11.2020 όμοιες αποφάσεις.  
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5. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, 

ενόψει των επιδημιολογικών δεδομένων σε διάφορες χώρες και του γεγονότος ότι η 

πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 εξακολουθεί να πλήττει, κατά την παρούσα 

περίοδο, μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αναγνωρίζεται και από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), που καθιστούν αναγκαίο τον προσωρινό 

περιορισμό των χερσαίων, αεροπορικών και θαλασσίων συνδέσεων της Χώρας, τον 

προσωρινό κατ’ οίκον περιορισμό προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από το 

συνοριακό σημείο ελέγχου της Κακαβιάς, την απαγόρευση εισόδου στη Χώρα των 

υπηκόων τρίτων κρατών, καθώς και την επιβολή του δειγματοληπτικού εργαστηριακού 

ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, 

προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

6. Την από 26.11.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

7. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.76630/29.11.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο πρώτο 

Προσωρινός περιορισμός των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας 

1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των χερσαίων (οδικών και σιδηροδρομικών) 

συνδέσεων προς και από την Επικράτεια για προληπτικούς λόγους προστασίας της 

δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και 

την απαγόρευση εισόδου προσώπων μέσω των ανωτέρω συνδέσεων, εκτός αν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας.  

2. Η είσοδος στην Επικράτεια μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου του 

Προμαχώνα επιτρέπεται για πρόσωπα, τα οποία:  

α) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με 

τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή 

ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος αα) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών 

πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, αβ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας 

προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον 

τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή 

πιστοποίησης της χώρας,  

β) φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία 

περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του 

προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που 

είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων και  

γ) ανιχνεύονται αρνητικοί κατά την υποβολή τους σε rapid test στο συνοριακό σημείο 

ελέγχου από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ.  

3. Η είσοδος στην Επικράτεια μέσω άλλων συνοριακών σημείων ελέγχου επιτρέπεται 

μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις και πάντως υπό την προϋπόθεση αρνητικής 

διάγνωσης των εισερχομένων προσώπων σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό 
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COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους 

στην Ελλάδα, προσκόμισης της σχετικής βεβαίωσης, καθώς και αρνητικής ανίχνευσής 

τους μετά από την υποβολή τους σε rapid test, σύμφωνα με την παρ. 2:  

α) Έλληνες πολίτες, κατόχοι άδειας παραμονής, πρόσωπα που έχουν την κύρια 

κατοικία τους στην Ελλάδα, καθώς και πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για τις 

απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές και ιατρικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με 

τα κατάλληλα έγγραφα δύνανται να εισέρχονται στη Χώρα μέσω των συνοριακών 

σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Ευζώνων και Κήπων.  

β) Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς δύνανται να εισέρχονται στη 

Χώρα μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου Κακαβιάς.  

γ) Η είσοδος οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής προερχόμενων από το Κόσοβο 

που εισέρχονται στην Επικράτεια για νοσηλεία των μεταφερόμενων ασθενών, οι οποίοι 

ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή διοικητικό προσωπικό κρατών μελών της 

Ε.Ε. και της EULEX στο Κόσοβο, καθώς και των μελών των οικογενειών αυτών, σε 

νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι δυνατή μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου 

Ευζώνων.  

4. Για τα συνοριακά σημεία ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Ευζώνων και Κήπων, 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3, η διέλευση είναι δυνατή 

καθημερινώς μόνο από τις 7:00 π.μ. έως τις 11:00 μ.μ. Ειδικώς από το συνοριακό 

σημείο ελέγχου Κακαβιάς επιτρέπεται η είσοδος κατ’ ανώτατο όριο επτακοσίων 

πενήντα (750) ατόμων την ημέρα.  

5. Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή 

μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Ευζώνων, Νυμφαίας, 

Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων των 

παρ. 2, 3 και 4. Ειδικώς από τα συνοριακά σημεία ελέγχου Νυμφαίας, Ορμένιου και 

Εξοχής επιτρέπεται, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η διέλευση ενός (1) 

μόνο επιβάτη ανά όχημα.  

6. Πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για τις απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές 

μετακινήσεις και στη συνέχεια εξέρχονται αυτής, δεν μπορούν να επανεισέλθουν στην 

Επικράτεια εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας. Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας 

παραμονής, πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα και Κάτοχοι 

Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που εξέρχονται της ελληνικής Επικράτειας 

από τη δημοσίευση της παρούσας και επιθυμούν να επανεισέλθουν σε αυτή εντός του 

χρόνου ισχύος της παρούσας, υποχρεούνται να προβούν προ της εξόδου σε σχετική 

αναγγελία, συμπληρώνοντας ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής πύλης 

https://travel.gov.gr.  

7. Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων συνδέσεων, ανεξαρτήτως 

υπηκοοότητας, υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF 

(Passenger Locator Form) στη διαδικτυακή πύλη http://travel.gov. gr με τα στοιχεία 

επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη Χώρα και να επιδεικνύουν στο 

συνοριακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF 

που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον ταξιδιώτη από το σύστημα, 

σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου έβδομου. Την υποχρέωση του 

πρώτου εδαφίου υπέχουν, πριν από την αναχώρησή τους από τη Χώρα και οι μόνιμοι 

κάτοικοι Ελλάδας που ταξιδεύουν προς χώρες του εξωτερικού μέσω χερσαίων 

συνδέσεων.  

 

https://travel.gov.gr/
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Άρθρο δεύτερο 

Προσωρινός περιορισμός προσώπων εισερχομένων από χερσαία σύνορα 

1. Τον κατ’ οίκον προσωρινό περιορισμό για επτά (7) ημέρες από την άφιξή τους, των 

προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου πρώτου, από 

το συνοριακό σημείο ελέγχου της Κακαβιάς μέσω χερσαίων συνδέσεων, για 

προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19 στην Επικράτεια. Τα αρμόδια όργανα δύνανται, για λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας, να ορίζουν ως χώρο επιβολής του μέτρου του 

προηγούμενου εδαφίου προσώπων εισερχόμενων στη Χώρα, και οποιονδήποτε άλλον 

εκ των προβλεπόμενων χώρων της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

2. Τα πρόσωπα που στερούνται κατοικίας στην Ελλάδα υποχρεούνται να 

παραμένουν, για το χρονικό διάστημα της παρ. 1, στον τόπο της προσωρινής διαμονής 

τους, όπως οικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου ή ξενοδοχείο, εκτός αν παραμένουν 

στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει 

για αυτό το χρονικό διάστημα. Στις αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της 

εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή της 

παρούσας, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων.  

3. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο του παρόντος, και χωρίς να θίγονται οι 

προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου εικοστού 

τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, διοικητικό πρόστιμο 

πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα 

(ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά 

πρόστιμα και χρηματικές ποινές».  

4. Οι εργαζόμενοι στις διεθνείς υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών, ανεξαρτήτως 

υπηκοότητας, οφείλουν μετά από την είσοδό τους στη Χώρα, χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση, είτε να διέλθουν αυτής, είτε να κατευθυνθούν στον προορισμό τους και 

στη συνέχεια να τεθούν σε προσωρινό περιορισμό για χρονικό διάστημα επτά (7) 

ημερών κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2.  

5. Σε περίπτωση υποχρέωσης των εργαζομένων της παρ. 4 προς εκτέλεση νέου 

διεθνούς δρομολογίου εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο περιορισμός 

αίρεται.  

6. Τα μέλη διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, τα οποία 

εισέρχονται με σκοπό να εργαστούν στη Χώρα ή να διέλθουν αυτής, εξαιρούνται από 

την εφαρμογή του παρόντος, εφόσον αποδεικνύουν την ιδιότητά τους με κατάλληλα 

έγγραφα.  

7. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα του παρόντος οφείλουν κατά τα λοιπά, κατά το 

χρονικό διάστημα παραμονής τους στη Χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  
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Άρθρο τρίτο 

Προσωρινός περιορισμός των αεροπορικών συνδέσεων της Χώρας 

1. Τον προσωρινό περιορισμό των αεροπορικών συνδέσεων από το εξωτερικό, οι 

οποίες επιτρέπονται προς όλα τα αεροδρόμια της Χώρας μόνο για τα πρόσωπα τα οποία 

πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

α) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με 

τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή 

ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος αα) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών 

πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, αβ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας 

προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον 

τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή 

πιστοποίησης της χώρας.  

β) Φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία 

περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του 

προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι 

επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων. Οι αεροπορικές εταιρείες 

υποχρεούνται στον έλεγχο της εν λόγω βεβαίωσης πριν από την επιβίβαση του 

ταξιδιώτη και, ελλείψει αυτής, απαγορεύουν την επιβίβαση. Σε περίπτωση δε 

παραβίασης της υποχρέωσης αυτής, φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του 

επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους.  

γ) Φέρουν συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην 

Ελλάδα την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη Χώρα, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου έβδομου.  

2. Οι μόνιμοι κάτοικοι της Χώρας που ταξιδεύουν αεροπορικώς προς χώρες του 

εξωτερικού υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger 

Locator Form) στη διαδικτυακή πύλη http://travel.gov.gr με τα στοιχεία επαφής τους 

στην Ελλάδα πριν την αναχώρησή τους από τη Χώρα και να επιδεικνύουν στο 

συνοριακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF 

που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον ταξιδιώτη από το σύστημα.  

 

Άρθρο τέταρτο 

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των αεροπορικών και θαλάσσιων 

συνδέσεων με συγκεκριμένες χώρες και περιοχές 

1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων 

από την Τουρκία, καθώς και των θαλάσσιων συνδέσεων με τη χώρα αυτή. Η 

απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.  

2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των θαλάσσιων συνδέσεων με την Αλβανία. Η 

απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.  

3. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων 

από τη γεωγραφική περιοχή της Καταλονίας στην Ισπανία.  

 

Άρθρο πέμπτο 
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Προσωρινός περιορισμός του κατάπλου πλοίων αναψυχής, τουριστικών πλοίων και 

κρουαζιερόπλοιων 

1. Τον προσωρινό περιορισμό του κατάπλου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των 

επαγγελματικών τουριστικών πλοίων και των κρουαζιεροπλοίων, ανεξαρτήτως 

σημαίας, στην Επικράτεια, προερχόμενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό 

της αλλοδαπής, καθώς και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα 

πλοία αυτά.  

2. Τα πλοία της παρ. 1, εφόσον είναι κενά επιβατών και δεν προέρχονται από χώρες 

για τις οποίες ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα, δύνανται να διενεργούν, 

αποκλειστικά στον θαλάσσιο χώρο έξωθεν των λιμένων της Χώρας, εφοδιασμό με 

καύσιμα, νερό και εφόδια, παράδοση αποβλήτων, καθώς και αλλαγές των πληρωμάτων 

τους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις υγειονομικές οδηγίες που 

βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/), καθώς και στην ιστοσελίδα του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/).  

 

Άρθρο έκτο 

Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων 

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

1. Την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη Χώρα όλων των υπηκόων τρίτων κρατών 

από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη Χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή με 

οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, θαλάσσιων, 

σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, για προληπτικούς λόγους προστασίας της 

δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην 

ελληνική Eπικράτεια.  

2. Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των 

συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, 

καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.  

3. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής κρατών: 

Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ουρουγουάη, 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σιγκαπούρη, οι οποίοι εισέρχονται στη Χώρα με 

οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον η είσοδος στη Χώρα δεν 

περιορίζεται ή αναστέλλεται από τις επιμέρους διατάξεις της παρούσας και 

εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου εβδόμου. Προκειμένου να 

αποδείξουν τον τόπο κατοικίας τους οι πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να 

προσκομίζουν την άδεια παραμονής, την άδεια εργασίας τους, την ταυτότητά τους, 

εφόσον αναγράφει τον τόπο διαμονής, την άδεια οδήγησης ή άλλα έγγραφα.  

4. Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν καταλαμβάνει: α) ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό, ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εφόσον επιδεικνύουν 

στα σημεία εισόδου στη Χώρα την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλα κατάλληλα 

στοιχεία που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους ιδιότητα και υπό την προϋπόθεση 

ότι η είσοδός τους στη Χώρα συνέχεται με την άσκηση των επαγγελματικών τους 

καθηκόντων, β) επί μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή της Συμφωνίας 

Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών, οι οποίοι κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη 

μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν, γ) μέλη κυβερνητικών αποστολών, δ) μέλη των 

https://eody.gov.gr/
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διπλωματικών ή προξενικών αρχών και αποστολών, μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών 

οργανισμών, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, στρατιωτικούς και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ε) προσωπικό που απασχολείται στον τομέα των 

μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών, τα πληρώματα των αεροσκαφών, 

τα πληρώματα και το τεχνικό προσωπικό των μισθωμένων πτητικών μέσων 

αεροπυρόσβεσης, καθώς και τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία διελαύνουν 

για τη μεταφορά εμπορευμάτων και το απολύτως απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό 

για τη μεταφορά αυτών, στ) επιβάτες σε διαμετακόμιση (transit), ζ) σπουδαστές, 

η) πρόσωπα που φροντίζουν ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και 

θ) εποχικά εργαζόμενους στον τομέα της γεωργίας.  

5. Τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρ. 4 αποδεικνύουν την ιδιότητά τους με τα 

κατάλληλα έγγραφα και υποβάλλονται σε εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, 

εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου εβδόμου.  

6. Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση του παρόντος έχουν το 

δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας ή 

διαμονής τους για την κατ’ εξαίρεση είσοδό τους στη Χώρα για επαγγελματικούς ή 

προσωπικούς λόγους, τηρουμένων πάντως των λοιπών διατάξεων της παρούσας.  

 

Άρθρο έβδομο 

Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή 

1. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου 

στη Χώρα, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην 

Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη Χώρα. Η απόδειξη συμπλήρωσης της 

ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον 

επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι αεροπορικές 

και ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και οι εταιρίες οδικών και σιδηροδρομικών 

μεταφορών υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβασή του, σε 

περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση 

επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. Έγκυρη φόρμα PLF, με 

κωδικό QR, θεωρείται αναγκαία για την είσοδο σε κάθε πύλη εισόδου της Χώρας.  

2. Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα με οποιονδήποτε τρόπο και από 

οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν έντυπο ή ηλεκτρονικό 

αντίγραφο της φόρμας της παρ. 1 στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα 

με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων. Στα ως άνω κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας δύνανται να συμμετέχουν αστυνομικοί, με σκοπό την 

υποβοήθηση του έργου των κλιμακίων, στο πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων τους 

αναλαμβάνοντας μόνο τη διοικητική μέριμνα της διαδικασίας. Εφόσον δεν 

προβλέπεται διαφορετικά, κατά την άφιξή τους υπόκεινται σε δειγματοληπτικό 

εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου, για προληπτικούς 

λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια.  
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3. Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρ. 2 υπόκεινται 

σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Εφόσον 

τα πρόσωπα αυτά στερούνται κατοικίας στην Ελλάδα υποχρεούνται να παραμένουν για 

το ανωτέρω χρονικό διάστημα στον τόπο της προσωρινής διαμονής τους, όπως οικία 

συγγενικού ή φιλικού προσώπου ή ξενοδοχείο, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για 

μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το 

χρονικό διάστημα. Στις αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής των 

κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), 

παρέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή της παρούσας, τηρούμενης σε 

κάθε περίπτωση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

4. Τα πρόσωπα της παρ. 2 υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό, κατ’ οίκον ή σε 

κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για 

δεκατέσσερις (14) ημέρες στις περιπτώσεις ανίχνευσής τους ως θετικών στον κορωνοϊό 

COVID-19.  

5. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την παρούσα, και χωρίς να θίγονται οι 

προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου εικοστού 

τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων 

(5.000) ευρώ. Ειδικώς στην περίπτωση παραβίασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 το 

διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. Τα πρόστιμα εντάσσονται 

ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 

1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».  

6. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που παρόντος οφείλουν κατά τα λοιπά, κατά το 

χρονικό διάστημα παραμονής τους στη Χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο όγδοο 

Ισχύς - Ειδικές και καταργούμενες διατάξεις 

1. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος 

επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών.  

2. Η παρούσα αντικαθιστά από την έναρξη ισχύος της τις υπό στοιχεία: α) 

Δ1α/Γ.Π.οικ.71354/7.11.2020 (B’ 4911) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71606/9.11.2020 (Β’ 4945), 

Δ1α/Γ.Π.οικ.72991/14.11.2020 (Β’ 5045), Δ1α/ Γ.Π.οικ.74341/19.11.2020 (Β’ 5103) 

και Δ1α/Γ.Π.οικ.74727/ 20.11.2020 (Β’ 5155) όμοιες αποφάσεις, β)  Δ1α/ 

Γ.Π.οικ.71352/ 7.11.2020 (Β’ 4910) κοινή υπουργική απόφαση και γ) 

Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 (Β’ 3557) κοινή υπουργική απόφαση, όπως η ισχύς 

αυτής παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56332/14.9.2020 (Β’ 3920), 

Δ1α/Γ.Π.οικ.60549/29.9.2020 (Β’ 4219), Δ1α/ Γ.Π.οικ.64679/12.10.2020 (Β’ 4493), 

Δ1α/Γ.Π.οικ.68308/ 24.10.2020 (Β’ 4710) και Δ1α/Γ.Π.οικ.71346/7.11.2020 (Β’ 4907) 

όμοιες αποφάσεις.  

3. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την 1η 

Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 00.01 έως και την 14η Δεκεμβρίου 2020. 
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----------.---------- 

 

942. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ                                                                ΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 

Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.47879/1455 της 18/30.11.2020 «Αναβολή συνεδριάσεων των 

υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. και παράταση καταβολής των συντάξεων 

αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία» (Β΄ 

5258) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

αα) Της παρ. 8 του άρθρου 10 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) που κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4690/ 2020 (Α’ 104), με το οποίο (άρθρο 10) αντικαταστάθηκε το 

άρθρο 6 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού 

COVID-19» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

β) Του άρθρου 120 του ν. 4714/2020 (Α’ 148),  

γ) Της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 (Β’ 4899). 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

ε) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

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

στ) Της υπό στοιχεία 33168/Δ1. 11369/25.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» 

(Β’ 3053).  

2. Την υπ’ αρ. οικ. 47249/2540/17.11.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του 

ν. 4270/2014 (Α’ 143).  

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση στον 

κρατικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό της γενικής Κυβέρνησης, , 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Αναβολή συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteNLwZGPvt06LP2SRQ9rGsg3BYCeSJDF3EcR1asxbs3v
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteNLwZGPvt06LP2SRQ9rGsg3BYCeSJDF3EcR1asxbs3v
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Οι συνεδριάσεις όλων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων πιστοποίησης αναπηρίας, αρχικών ή 

αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών, αναβάλλονται μέχρι την 18.12.2020.  

 

Άρθρο 2 

Παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε 

χρήμα σε άτομα με αναπηρία 

Παρατείνεται έως την 31.1.2021 η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των 

προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός 

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και όλων εν γένει των 

επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας 

πραγματοποιείται από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10 της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Π.Ν.Π. (Α’ 84) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4690/2020 (Α’ 104), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 6 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Π.Ν.Π. (Α’ 55) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 120 του ν. 4714/2020 (Α’ 148). 

 

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

 

943. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

6464/Β1/1500 της 26/30.11.2020 «3η τροποποίηση της υπό στοιχεία 6269/1895 

A1/28-11-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

“Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία ‘ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ’” 

(Β΄ 4159)» (Β΄ 5260) 

 

Έχοντας υπόψη:  

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

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

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

2. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

4. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, 

μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 156).  

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

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ 16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), και ειδικότερα 

τα άρθρα 28 και 51.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YW2lTfs3p3HNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdTSQbiDDF1qBugAiU4Wn9n7S7N_NycT4-nVqUsQXciL
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6. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).  

7. Την υπό στοιχεία 66135/ΕΥΘΥ455/13-06-2017 απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/ 

ΕΥΘΥ/615/24-6-2015 υπουργικής απόφασης “Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ της παρ. 1 του άρθρου 5 του 

ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπό στοιχεία 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής 

υπουργικής απόφασης” (Β΄ 1248)» (Β΄ 2064).  

8. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162/18-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014- 2020, όπως ισχύει κάθε φορά.  

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για 

την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.  

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

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο 

«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006.  

11. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014, Τμήμα ΙΙ, για τη 

συμπλήρωση του Κανονισμού 1303/2013 αναφορικά με τα Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.  

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή 

Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1291/2013 και 

(ΕΕ) 1316/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.  

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

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

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.  

14. Τα άρθρα 308 και 309 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σύμφωνα τα οποία η ΕΤΕπ έχει ως 

αποστολή να συμβάλλει στην ισόρροπη και απρόσκοπτη ανάπτυξη της εσωτερικής 

αγοράς για το συμφέρον της Ένωσης και ότι για τον σκοπό αυτόν, χωρίς να επιδιώκει 

κέρδος, διευκολύνει με την παροχή δανείων και εγγυήσεων τη χρηματοδότηση σχεδίων 

που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό ή στη μετατροπή επιχειρήσεων ή στη 

δημιουργία νέων δραστηριοτήτων που συνεπάγεται η εγκαθίδρυση ή η λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και που, λόγω της εκτάσεως ή της φύσεώς τους, δεν δύνανται να 

καλυφθούν πλήρως από τα διαθέσιμα σε κάθε κράτος μέλος μέσα χρηματοδοτήσεως.  
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15. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ 1217/2015 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα 

δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 

καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 

προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα 

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

16. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 

δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ», [Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 46274/26-09-2014 

(Β΄ 2573)]» (Β΄ 2857).  

17. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 υπουργική απόφαση 

«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (Β΄ 3521) 

υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-2015 (Β΄ 1822) υπουργική απόφασης “Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα  προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 -

2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β΄ 5968).  

18. Τo έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με την επιλογή φορέων 

εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (2016/C 276/1).  

19. Την εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) για τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΠ 2014-2020, όπως αυτή ισχύει.  

20. Την υπ’ αρ. 6217/1882/24-11-2017 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την έγκριση 

του Δελτίου Εξειδίκευσης για τη Δράση «Σύσταση Ταμείου Υποδομών» στο πλαίσιο 

του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία 

εγκρίνονται τα κριτήρια επιλογής πράξης και μεθοδολογίας αξιολόγησης και την 

τροποποίηση αυτής με την υπό στοιχεία 6362/2076 A1/23-11-2020 απόφαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία».  

21. Την απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής για το Ταμείο Υποδομών κατά την 9η 

συνεδρίασή της στις 16-7-2020.  

22. Την υπό στοιχεία 6269/1895 A1/28-11-2017 απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακείου με την 

επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ”», (Β΄ 4159) όπως τροποποιήθηκε με τις υπό 

στοιχεία 5776/Β1/1190/03-10-2019 (Β΄ 3828) και 5418/Β1/1268/8-10-2020 (Β΄ 4521) 

αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ισχύει.  

23. Την υπό στοιχεία 6942/1958/Α2/20-12-2017 απόφαση ένταξης της πράξης 

«Σύσταση Ταμείου Υποδομών» με κωδ. ΟΠΣ 5016109 στο ΕΠΑνΕΚ.  

24. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 

1301/2013 και (ΕΕ) 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης 

ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για 

την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.  

25. Τα κείμενα του Προσωρινού Πλαισίου, όπως εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 

[C(2020) 1863], και των τροποποιήσεων του C(2020) 2215 της 3ης Απριλίου 2020, 
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C(2020) 3156 της 8ης Μαΐου 2020, της C(2020) 4509 της 29ης Ιουνίου 2020 και 

C(2020) 7127 της 13ης Οκτωβρίου 2020, όπως αποτυπώνονται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής, Προσωρινό Πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό 

να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-

19 (ενοποιημένο κείμενο).  

26. To υπό στοιχεία SA.58368(2020/N) εγκεκριμένο Καθεστώς της ΕΕ, όπως 

εκάστοτε ισχύει.  

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

1. Το άρθρο  1 της υπό στοιχεία 6269/1895 A1/ 28-11-2017 (Β΄  4159) απόφασης του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αντικαθίσταται ως εξής:  

 

«Άρθρο 1 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ” 

1. Συστήνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 37 και 38 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 και στο άρθρο 51 του ν. 4314/2014, Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την 

επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΤΑΜΥΠΟΔ)”, εφεξής Ταμείο, ως ανεξάρτητη 

χρηματοδοτική μονάδα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εφεξής 

ΕΤΕπ.  

2. Στόχος του Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέρει ευνοϊκούς όρους 

χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και 

μεσαίων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της 

αστικής ανάπτυξης. Έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της 

ενεργειακής αποδοτικότητας και της αστικής ανάπτυξης θα μπορέσουν να 

υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της 

απασχόλησης, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων. Επιπλέον, βάσει του Προσωρινού Πλαισίου 

(C(2020) 7127, 13-10-2020), μέχρι την 30-6-2021, το Ταμείο δύναται να παρέχει 

δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των 

μεταφορών, του τουρισμού, της ενέργειας και των κατασκευών, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19. Ο προγραμματισμός του 

νέου Ταμείου δύναται να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής των 

Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).  

3. Η χρηματοδότηση και υλοποίηση των επενδύσεων μέσω του Ταμείου αναμένεται 

να συμβάλει στην επίτευξη των κάτωθι στόχων του ΕΤΠΑ:  

- Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.  

- Θεματικός Στόχος 6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση 

της αποδοτικότητας των πόρων.  
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- Θεματικός Στόχος 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ).  

4. Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα Χρηματοδοτικά Μέσα, 

για την επιλογή των οποίων λαμβάνεται υπόψη η εκ των προτέρων αξιολόγηση που 

υλοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Μέσων θα 

παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες κεφάλαια υπό την μορφή δανείων, ή/και λοιπών 

χρηματοοικονομικών προϊόντων για την επίτευξη των στόχων του.  

5. Κατά την επιλογή των Χρηματοδοτικών Μέσων διασφαλίζεται η τήρηση των 

κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και ειδικότερα, και κατά περίπτωση, 

η συμβατότητα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 και το υπό στοιχεία 

SA.58368(2020/N) εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ.».  

2. Το άρθρο  2 της υπό στοιχεία 6269/1895 A1/ 28-11-2017 (Β΄ 4159) απόφασης του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αντικαθίσταται ως εξής:  

 

«Άρθρο 2 

Πόροι του Ταμείου 

1. Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από 

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΤΕπ., πόρων ύψους τετρακοσίων 

πενήντα εκατομμυρίων (450.000.000) ευρώ κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1(β), 2 και 6 

του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1303/2013.  

2. Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) και το Ελληνικό 

Δημόσιο. Οι πόροι αυτοί μπορούν να προσαυξάνονται περαιτέρω από συνεισφορά των 

περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020.  

3. Το Ταμείο θα αξιοποιήσει πόρους από τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης, ως εξής:  

- Συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΕΠΑνΕΚ: 200.000.000 €.  

- Επιπρόσθετοι εθνικοί πόροι μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) 200.000.000€.  

- Εθνικοί πόροι ύψους 50.000.000€ οι οποίοι θα προέρθουν από επιστροφές του 

χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA που λειτούργησε την ΠΠ 2007-2013.  

4. Οι πόροι του ΕΠΑνΕΚ συνεισφέρονται δυνάμει σχετικής απόφασης ένταξης της 

πράξης «Σύσταση Ταμείου Υποδομών» στο ΕΠΑνΕΚ και επί τη βάσει Συμφωνίας 

Χρηματοδότησης της παρ. 7 του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.  

5. Οι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ κατανέμονται, αρχικά, στις κατηγορίες Περιφερειών της 

χώρας ως εξής: 

 

Κατηγορία Περιφερειών 
Αρχική κατανομή πόρων 

(Δημόσια Δαπάνη €) 
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Σε λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 

Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 

100.098.469 

Στις Περιφέρειες μετάβασης (Δυτική 

Μακεδονία,Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο 

Αιγαίο, Κρήτη) 

42.580.189 

Σε πιο αναπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική) 41.289.644 

Στις Περιφέρειες μετάβασης (Στερεά Ελλάδα) 9.219.571 

Σε πιο αναπτυγμένες Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο) 6.812.126 

 200.000.000 

 

Η κατανομή σε κάθε κατηγορία Περιφερειών δύναται να μεταβάλλεται ανάλογα με 

τυχόν τροποποιήσεις στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του 

Ταμείου, διαφοροποιήσεις στα συμπεράσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης σε 

νεώτερες εκδόσεις αυτής, καθώς και ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των 

χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου.  

6. Κατά την πορεία υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μέσων, και λαμβάνοντας 

υπόψη τις ανάγκες χρηματοδότησης των τελικών αποδεκτών και τον στόχο επίτευξης 

της μέγιστης δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων πόρων, στα 

χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο έργα δύναται να επενδυθούν πόροι από 

εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης,όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων, ιδιωτικές και λοιπές ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές. Ειδικά το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δύναται να συνεπενδύει adhoc σε συγκεκριμένο/α 

έργο/α που υλοποιείται/ούνται μέσω του ΤΑΜΥΠΟΔ.  

7. Το ανωτέρω ποσό των 450.000.000€, πιστώνεται τμηματικά σε έντοκο τραπεζικό 

λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας επ΄ ονόματι της ΕΤΕπ και για λογαριασμό της 

Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΑνΕΚ (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ). 

8. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των Χρηματοδοτικών Μέσων, 

καθορίζονται από τα άρθρα 43-45 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και εξειδικεύονται 

κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις τους στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της 

παρούσας απόφασης. Στην ίδια συμφωνία καθορίζεται η Πολιτική Εξόδου και 

οι Κανόνες Εκκαθάρισης του Ταμείου.».  

3. Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της υπό στοιχεία 

6269/1895A1/28-11-2017 (Β΄ 4159) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 5776/Β1/1190/03-

10-2019 (Β΄  3828) και  5418/ Β1/1268/08-10-2020 (Β΄ 4528) αποφάσεις.  

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. 

 

----------.--------- 
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944. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77282 της 

1/1.12.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

λαϊκής υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για 

το χρονικό διάστημα από 2.12.2020 έως και 8.12.2020, για προληπτικούς λόγους 

δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

5284)  

 

Έχοντας υπόψη:  

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

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, 

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

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

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

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

 192).  

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

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

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

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α’ 168).  

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

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

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.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), όπως εκάστοτε 

ισχύει.  

10. Tην υπ’ αρ. 126920/30.11.2020 αναφορά 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 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.76629/ 27.11.2020 

(Β’ 5255) κοινής απόφασης των ιδίων ως άνω Υπουργών.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r7_rCVMIGxZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ2Wov4nA-3ZYPq_AdCiKmBH8DBg9lh4Gic6AZdKYCXN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r7_rCVMIGxZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ2Wov4nA-3ZYPq_AdCiKmBH8DBg9lh4Gic6AZdKYCXN
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11. Την από 10.11.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.77281/1.12.2020 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 της κάτωθι λαϊκής υπαίθριας αγοράς της 

περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) για το χρονικό διάστημα από 2.12.2020 

έως και 8.12.2020, 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:  

- Λαϊκή υπαίθρια αγορά που πραγματοποιείται την ημέρα Σάββατο κάθε εβδομάδας 

στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Μ. Βόδα, με φορέα λειτουργίας αυτής την 

Περιφέρεια Αττικής, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού 

COVID -19, λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των 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/Γ.Π.οικ.76629/27.11.2020 (Β’ 5255) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως 

εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 126920/30.11.2020 αναφορά της 

Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.). 

 

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

 

945. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. οικ. 46618/8957 της 

12.11/1.12.2020 «Διαδικασία/τρόπος διασταύρωσης/προσδιορισμού στοιχείων για 

την κάλυψη ημερών της άδειας ειδικού σκοπού από τον κρατικό Π/Υ» 9Β’ (Β’ 

5287)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

2. Τις διατάξεις της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

COVID-19 (Α΄ 64)», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και 

κυρίως τα άρθρα δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r7_rCVMIGxb3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteyzj9Vxl3vYSrJ28OI7EzrbGc7ieHdoj2-8eEhWdLI2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r7_rCVMIGxb3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteyzj9Vxl3vYSrJ28OI7EzrbGc7ieHdoj2-8eEhWdLI2
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3. Τις διατάξεις της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 

τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», η 

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

4. Τις διατάξεις της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για 

την αντιμετώπιση 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).  

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 14556/448/2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«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» (Β΄ 1208), όπως ισχύει.  

6. Την υπ΄ αρ. 12339/404/12-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΧΞ46ΜΤΛΚ-4Ε9) εγκύκλιο με 

τίτλο «Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και 

τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».  

7. Την υπό στοιχεία 12338/Δ1.4372/13-03-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) 

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού 

Δυναμικού (ΟΑ.Ε.Δ)» (Β’ 854).  

8. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 14920/491/09-04-2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

”Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 14556/448 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 διάδοσης του» 

(Α΄ 55)“ (Β΄1290).  

9. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 16073/287/22.04.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά 

λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547).  

10. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 16135/499/2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης «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’ 1566)».  

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

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

143).  

12. 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.  
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13. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020» (Α΄ 209).  

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα 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).  

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

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

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

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), 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).  

18. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 

(Α΄ 123).  

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

20. Το π.δ. 141/2017«Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.  

21. Την υπό στοιχεία Υ7Ο/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

22. Την υπό στοιχεία 14509/87/07.04.2020 ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή 

Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

23. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.  

24. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρθρου 3 επέχει θέση απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:  

 

Τη διαδικασία προσδιορισμού του ύψους του μισθολογικού και μη μισθολογικού 

κόστους των αδειών ειδικού σκοπού, το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό και τη διαδικασία πληρωμής του, τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τις 

υποχρεώσεις των δικαιούχων-εργοδοτών, ως ακολούθως:  

 

Άρθρο 1 

Προσδιορισμός του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της άδειας ειδικού 

σκοπού 

1. Για τους εργαζομένους - δικαιούχους της άδειας ειδικού σκοπού, οι επιχειρήσεις-

εργοδότες καταχωρίζουν στις Α.Π.Δ της οικείας μισθολογικής περιόδου, το σύνολο 

των ημερών αδείας ειδικού σκοπού με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, ο οποίος θα 

καθοριστεί από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες καταβάλλουν 

στους εργαζομένους το σύνολο των ημερομισθίων δηλαδή τόσο αυτών που 
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καλύπτονται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και αυτών που καλύπτονται από τον 

τακτικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για τα ανωτέρω ημερομίσθια, 

ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς.  

2. Για την πληρωμή προς τους εργοδότες του μισθολογικού και μη μισθολογικού 

κόστους των αδειών ειδικού σκοπού που βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός, οι 

εργοδότες δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο προσωρινό έντυπο ειδικού 

σκοπού «Έντυπο 11.1» στο Πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δηλαδή τα στοιχεία της επιχείρησης, τα 

στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ), τα στοιχεία των εργαζομένων τους 

που έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, 

τόσο αυτές που καλύπτονται από τον εργοδότη όσο και αυτές που καλύπτονται από τον 

τακτικό προϋπολογισμό, τις μικτές αποδοχές του κάθε εργαζόμενου για τις αντίστοιχες 

ημέρες αδείας, το σύνολο της δαπάνης για κάθε εργαζόμενο και για το σύνολο των 

εργαζομένων του κάθε εργοδότη που έκαναν χρήση της παραπάνω άδειας.  

3. Οι εργοδότες φέρουν την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση έγκυρου και ενεργού 

αριθμού λογαριασμού ΙΒΑΝ, καθώς και των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στο 

έντυπο ειδικού σκοπού «Έντυπο 11.1» στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η 

υποβολή του εντύπου ειδικού σκοπού «Έντυπο 11.1» για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο 

και Μάιο 2020, ορίστηκε εντός του πρώτου 15νθημέρου του μηνός Ιουνίου.  

4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα απολύτως 

αναγκαία στοιχεία, όπως δηλώνονται στο έντυπο ειδικού σκοπού «Έντυπο 11.1» του 

Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ για τον σκοπό του ελέγχου και της πληρωμής, των αδειών ειδικού 

σκοπού.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία πληρωμής της άδειας ειδικού σκοπού 

1. Το ποσόν που καταβάλλεται στον εργοδότη αντιστοιχεί στο ποσό των μικτών 

αποδοχών του ημερομισθίου του εργαζομένου για κάθε ημέρα άδειας ειδικού σκοπού 

που βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός (ΑΛΕ 2310988001) πλέον των 

εργοδοτικών εισφορών. Προϋπόθεση για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης είναι για 

κάθε μία ημέρα αδείας ειδικού σκοπού που βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός να 

αντιστοιχούν τρεις ημέρες αδείας για τις οποίες βαρύνεται ο εργοδότης (δύο ημέρες 

αδείας ειδικού σκοπού και μία ημέρα κανονικής αδείας).  

2. Για τη διαδικασία πληρωμής του ποσού της παρ. 1 στους εργοδότες, ορίζεται ως 

αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η πληρωμή 

γίνεται εφάπαξ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πίστωση 

του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου-εργοδότη (ΙΒΑΝ), ο οποίος έχει δηλωθεί 

στο «Έντυπο 11.1».  

3. Από το Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση 

δικαιούχων-εργοδοτών, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό 

τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο 

λογαριασμός, το ποσό της καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους.  

4. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία 

«Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης 

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων και στη Δ/νση 

Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
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συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων -εργοδοτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 

που περιλαμβάνει ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα τον αριθμό των δικαιούχων-

εργοδοτών 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 Δ/νσης Ατομικών 

Ρυθμίσεων.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η 

μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής και η αποστολή του σχετικού 

αιτήματος στο ΓΛΚ (24η Δ/νση), μετά από εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής 

Διαχείρισης.  

6. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση 

Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του 

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

Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο -

Συγκέντρωση Εισπράξεων- Πληρωμών» και την πίστωση με την μεσολάβηση της 

ΔΙΑΣ Α.Ε. και των οικείων τραπεζών ή ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπεζικών 

λογαριασμών των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.  

7. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ε.Δ. με 

IBAN: GR710100023 0000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό 

πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του Π/Υ. Για τις 

αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν σε 

επόμενη πληρωμή.  

8. Για την πληρωμή της άδειας ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της 

προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

9. 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.  

10. 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 3 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα 

φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής 

ψευδούς δηλώσεως.  

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως 

λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του 
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νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις 

του ΚΕΔΕ. 

 

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

 

946. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 2814.5/79835/2020 της 27.11/1.12.2020 «Καθορισμός 4ης έκτακτης 

επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

για το οικονομικό έτος 2020» (Β’ 5290)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Την περ. ιβ του άρθρου 20 και την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 

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

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.  

β. Του ν. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 204), όπως ισχύει.  

γ. Το άρθρο 78 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).  

δ. Την περ. ζ 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 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 (Α΄104).  

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

Συνέδριο» (Α΄ 52), όπως ισχύει.  

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

Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 

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

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

(Α΄ 26).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

2. Την υπ΄αρ. 2/77318/25-11-2020 απόφαση ΥΠΟΙΚ/ ΓΛΚ/Γενική Διεύθυνση 

Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Διεύθυνση Προϋπολογισμού 

Γενικής Κυβέρνησης.  

3. Την υπ΄αρ. 2811.23/18562/2020/26-11-2020 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/Γρ. Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α16, Α/Α Βιβλίου Εγκρίσεων 

και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ: ).  

4. Το υπ΄αρ. 9163/10-11-2020 έγγραφο Οίκου Ναύτου.  

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

κρατικού προϋπολογισμού ύψους διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και τριακοσίων 

εξήντα ευρώ (288.360,00€) για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί 

από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83tL2VVDcZY_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbuMTr9MAJ5jZS18VTZ3mJgsewvHgah_S1n9ddQq3xVq
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Πολιτικής, ειδικός φορέας 1041- 502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΑΛΕ 2310510001 

«Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές 

έκτακτου χαρακτήρα», αποφασίζουμε:  

 

1. Καθορίζουμε την 4η έκτακτη επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το έτος 2020 στο 

ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα ευρώ 

(288.360,00€) προκειμένου χορηγηθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ 

ανά δικαιούχο ναυτικό για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, 

σύμφωνα με τις διατάξεις ανωτέρω (γ) σχετικού.  

2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού 2310510001 

«Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές 

έκτακτου χαρακτήρα», ειδικού φορέα 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ του τακτικού 

προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ έτους 2020.  

3. Ο Οίκος Ναύτου να μεριμνήσει για την επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων εν 

λόγω επιχορήγησης στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της 

Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου 

Ναύτου».  

4. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής 

ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση.  

5. Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε 

συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 

 

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

 

947. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ.49250/2712 της 30.11/2.12.2020 

«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’ 5298) 

 

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.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83tL2VVDcZY_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZlW1fdgXpYzio6HKG2LulSgHaL7oIKekRHEJruN6Nz


293 
 

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).  

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 υπ’ αρ. οικ. 48713/1232/26-11-2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα 

Νοέμβριο» (Β’ 5246).  

13. Την υπό στοιχεία A.1259/25-11-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και 

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

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

15. Την υπό στοιχεία Οικ.45985/2462/30.11.2020 ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή 

Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

16. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 
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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 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. 
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ΚΑΔ   ΚΛΑΔΟΣ 

47.19  Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από 

εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), 

εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02), καθώς και τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-

shop κ.τ.λ.) 

47.41  Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων 

υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 

εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 

παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.42  Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 

εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και τις 

υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής 

και αντικατάστασης κινητών συσκευών 

47.43  Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 

εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.51  Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 

εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.52  Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 

εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) [εξαιρουμένων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Καρδίτσας, καθώς και των Δήμων 

Χερσονήσου και Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας 

Ηρακλείου Κρήτης] 

47.53  Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου 

σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-

shop κ.τ.λ.) 

47.54  Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 

εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.59  Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής 

χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-

shop κ.τ.λ.) 

47.61  Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 

τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.62.63  Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-

shop κ.τ.λ.) 
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47.63  Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 

εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.64  Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 

εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.65  Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 

εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.71  Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 

εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 

παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.72  Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 

εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.75  Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε 

εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού 

υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού 

προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 

(47.75.76.19), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 

εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.76  Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων 

συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, 

εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, 

αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών 

σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο 

δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), 

Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.ά. (47.76.77.06), Λιανικό 

εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων 

και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο 

καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών 

ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη 

συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων 

και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και 

σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων 

ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, 

για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών 

(47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό 

εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην 

αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, 

μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό 

εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό 

εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.ά. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, 

βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.ά. (47.76.77.20), Λιανικό 

εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό 

εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), 
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καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 

παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.77  Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 

εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.78  Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 

(47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, 

υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών 

και ποστίς (47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών 

προϊόντων π.δ.κ.ά. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και 

εξοπλισμού π.δ.κ.ά. (47.78.88), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.). 

Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και 

καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα 

δίδεται από τους καταστηματάρχες 

47.79  Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση 

τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.82  Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και 

υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e- shop κ.τ.λ.) 

47.89  Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με 

εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 

παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 

47.99  Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 

αγορών, με εξαίρεση το άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής 

χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, 

υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85) και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς 

και του λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.ά. 

μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου 

τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών 

(47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων 

πωλητών (47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων 

ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.17.01) 

56.10  Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων 

εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή 

προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το 

κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση 

τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 

56.21   Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29  Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες γευμάτων που 

παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) και τις 
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δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή 

προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν 

επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 

56.30  Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που 

αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε 

πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η 

χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 

59.14   Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

71.20.14  Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών, 

εξαιρουμένων αποκλειστικά των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου 

Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη 

αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό 

έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που 

εκτελούν διεθνείς και εγχώριες μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός 

έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις 

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 

77.39.13  Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και 

τροχόσπιτων 

77.39.19.03  Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 

79.90.32  Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 

79.90.39  Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες 

ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.ά. 

82.30   Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.10   Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

85.51  Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και οι υπηρεσίες προπονητή αθλητών (85.51.10.06) που 

σχετίζονται με ατομικά αθλήματα και αθλητές που συμμετέχουν στην 

Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου 

(Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες 

85.52   Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

85.53   Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

85.59  Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.ά., εξαιρείται η ειδική αγωγή και η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση 

86.90.19.10  Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί, 

εξαιρείται η εξ αποστάσεως συμβουλευτική 

88.10.11  Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 

88.10.12  Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 
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88.91  Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία 

(ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ’ οίκον φύλαξης μικρών 

παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03) 

90.01   Τέχνες του θεάματος 

90.02   Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03.11.04  Υπηρεσίες ενορχηστρωτή 

90.03.11.07  Υπηρεσίες μουσουργού 

90.03.11.17  Υπηρεσίες χορογράφου 

90.03.11.18  Υπηρεσίες χορωδού 

90.04   Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01   Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02   Δραστηριότητες μουσείων 

91.03  Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης 

επισκεπτών 

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 ως προς τους εσωτερικούς 

τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση 

α) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες 

ομάδων Α΄ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket league) και 

ποδοσφαίρου (Superleague), β) εγκαταστάσεις που προπονούνται 

αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς 

αγώνες, γ) τους προπονητές που παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά 

αθλήματα 

93.12  Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς 

ομίλους που συμμετέχουν στην Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket 

league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και 

Παραολυμπιακούς αγώνες 

93.13   Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19  Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για 

κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) και υπηρεσίες που 

σχετίζονται με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και 

στην Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου 

(Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες 

93.21   Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29   Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
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94.99.16  Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, 

με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε 

αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε 

θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης 

και νομικής συνδρομής 

96.02   Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04  Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρείται η εξ 

αποστάσεως συμβουλευτική 

96.09.19.06  Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 

96.09.19.08  Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων 

96.09.19.09  Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) 

96.09.19.12  Υπηρεσίες ιερόδουλου 

96.09.19.16  Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, 

βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) 

96.09.19.17  Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες 

συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου 

«κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in-a-shop), που βρίσκονται 

σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά 

χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την 

προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές 

 

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

 

948. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/69871 της 

27.11/3.12.2020 «Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στο Γενικό 

Νοσοκομείο “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ”» (B’ 5308)  

 

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

 

949. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Α1ε/Γ.Π.οικ. 76584 της 

27.11/3.12.2020 «Ορισμός διατάκτη και αποφαινόμενου οργάνου για δαπάνες και 

δημόσιες συμβάσεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας 

Δημόσιας Υγείας» (Β’ 5335)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 45).  

2. Την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YM99-ogV1O_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfX41mb6iPymbpDCP2coki2GsLcbgD_lXXnrTqaKtL7F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88tJ5LiCZflkliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUCtL5sKyh1-o74-KouabrFRh0PcM2_qUiN8FSNo2Li3
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κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 174 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).  

3. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 

κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του ν. 

4674/2020 (Α’ 53).  

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 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).  

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

7. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 59425/14.08.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δημόσιας 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 578, διορθώσεις σφαλμάτων: Υ.Ο.Δ.Δ. 

715).  

8. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-03-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας 

«Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 196).  

9. Την υπ’ αρ. 50715/11-8-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Υγείας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη» 

(Β’ 3360).  

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

κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.76567/ 27-11-2020 

εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Υγείας, με βάση την παρ. 5 του άρθρου 24 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.  

11. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του 

Υπουργείου, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη 

1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας ορίζεται ως αποφαινόμενο όργανο, κατά 

την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019, στο πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών 

ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Υγείας, κατά τον ν. 

4412/2016, μέχρι του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000 €) πλέον 

ΦΠΑ, που αφορούν έκτακτες καταστάσεις αντιμετώπισης αναγκών δημόσιας υγείας 

από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και σχετίζονται με τις 

αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, 

εξαιρουμένης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, 

ανατίθεται στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας η αρμοδιότητα της τελικής 

υπογραφής για τις παρακάτω κατηγορίες διοικητικών πράξεων: (α) διακήρυξης 

διαγωνισμών και πρόσκλησης υποβολής προσφορών, (β) συγκρότησης και ορισμού 
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γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 

συμβάσεων, (γ) επικύρωσης των πρακτικών των γνωμοδοτικών οργάνων, (δ) 

κατακύρωσης, ανάθεσης, σύναψης και τροποποίησης συμβάσεων, (ε) ματαίωσης 

διαδικασίας, κήρυξης έκπτωτου αναδόχου και μονομερούς λύσης συμβάσεων, και 

(στ) των λοιπών πράξεων αρμοδιότητας αποφαινόμενου οργάνου.  

2. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας ορίζεται ως διατάκτης, κατά την παρ.  3 

του άρθρου 37 του ν. 4622/2019, του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, για 

δαπάνες σχετικά με τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 

συμβάσεων, κατά τον ν. 4412/2016, μέχρι του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων 

ευρώ (350.000 €) πλέον ΦΠΑ, που αφορούν έκτακτες καταστάσεις αντιμετώπισης 

αναγκών δημόσιας υγείας από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 

και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας 

Δημόσιας Υγείας, εξαιρουμένης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.  

 

Άρθρο 2 

Τελικές διατάξεις 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

950. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4758 της 4/4.12.2020 «Περιστολή του 

λαθρεμπορίου  - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου 

εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών 

κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, 

κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 

242) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1:  Σκοπός 

Άρθρο 2:  Αντικείμενο 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FjnGp5F0IbN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaxMTlx2XP8Q_TFMF4bJSde7qH9cq7kzT513xHa67WzN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FjnGp5F0IbN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaxMTlx2XP8Q_TFMF4bJSde7qH9cq7kzT513xHa67WzN
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Άρθρο 3:  Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού 

Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα 

που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο 

Κατανάλωσης (Φ.Κ.) - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4410/2016  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 

 

Άρθρο 4:  Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών - 

Προσθήκη άρθρου 93Α στον ν. 2960/2001  

Άρθρο 5:  Ηλεκτρονικό σύστημα για την ταυτοποίηση των αλκοολούχων ποτών - 

Προσθήκη άρθρου 93Β στον ν. 2960/2001  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Άρθρο 6:  Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων  

Άρθρο 7:  Σφράγιση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και δημοσιοποίηση 

παραβάσεων νοθείας καυσίμων - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 119Α 

του ν. 2960/2001  

Άρθρο 8:  Επέκταση συστήματος εισροών-εκροών σε αποθήκες τελωνειακής 

αποταμίευσης υγραερίων - Τροποποίηση του άρθρου 33 του 

ν. 2960/2001  

Άρθρο 9:  Επέκταση συστήματος εισροών-εκροών σε φορολογικές αποθήκες 

υγραερίων - Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 2960/2001  

Άρθρο 10:  Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού 

(GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα - 

Τροποποίηση της υποπερ. ββ΄ της παρ. 8 του άρθρου 15 του 

ν. 3054/2002.  

Άρθρο 11:  Φορολογική σήμανση υγρών καυσίμων και υγραερίων - Τροποποίηση 

της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002  

Άρθρο 12:  Κυρώσεις για βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα 

διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων επί παραβάσεων των 

υποχρεώσεων της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 - 

Τροποποίηση του άρθρου 17 και προσθήκη άρθρου 17Α στον 

ν. 3054/2002  

Άρθρο 13:  Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης  

ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής 

αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και 
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στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων - 

Προσθήκη άρθρου 119Γ στον ν. 2960/2001  

Άρθρο 14:  Διαχείριση και πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα εισροών-

εκροών  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Άρθρο 15:  Αδειοδότηση δραστηριοτήτων σχετικά με την αγορά και τον εξοπλισμό 

παραγωγής καπνικών προϊόντων - Τροποποίηση του άρθρου 100Α του 

ν. 2960/2001  

Άρθρο 16:  Ενιαίο κεντρικό μητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και  

βιομηχανοποιημένων καπνών - Τροποποίηση του άρθρου 100Β του 

ν. 2960/2001  

Άρθρο 17:  Υποχρέωση εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας - Τροποποίηση του 

άρθρου 100Γ του ν. 2960/2001  

Άρθρο 18:  Πληρωμές εξαρτώμενες από τις κατασχέσεις βιομηχανοποιημένων 

καπνών - Τροποποίηση του άρθρου 119Β του ν. 2960/2001  

Άρθρο 19:  Φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. λεπτοκομμένου 

καπνού και άλλων καπνών για κάπνισμα - Προσθήκη άρθρου 98Α στον 

ν. 2960/2001  

Άρθρο 20:  Κατασχέσεις Καπνικών - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 171 του 

ν. 2960/2001  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

Άρθρο 21:  Επιβολή προστίμων για την παρεμπόδιση του τελωνειακού ελέγχου - 

Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001  

Άρθρο 22:  Αυστηροποίηση ποινών λαθρεμπορίας - Τροποποίηση της παρ. 1 του 

άρθρου 157 του ν. 2960/ 2001  

Άρθρο 23:  Καθορισμός κινήτρων και αμοιβών - Μέτρα Προστασίας - 

Τροποποίηση του άρθρου 158 του ν. 2960/2001  

Άρθρο 24: Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικά με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε 

ελεύθερη ζώνη - Προσθήκη παρ. 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 στο άρθρο 148 

και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001  

Άρθρο 25:  Εφαρμογή διατάξεων του ν. 2960/2001 από τη Γενική Διεύθυνση του 

Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 26:  Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 27:  Μεταβατικές διατάξεις  

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: 

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ 

 

Άρθρο 28:  Κύρωση του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου 

προϊόντων καπνού της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού  

Άρθρο 28A:  Διατάξεις εφαρμογής του Πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση του 

παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού  

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ, ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ Κ.ΛΠ. 

 

Άρθρο 29:  Δικαιούμενοι εγγραφής στο Μητρώο  - Ελάχιστη αμοιβή - 

Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4182/2013  

Άρθρο 30:  Αποποίηση διορισμού - διαγραφή και επανεγγραφή στο Μητρώο – 

Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4182/2013  

Άρθρο 31:  Αντικατάσταση  - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4182/2013  

Άρθρο 32:  Παραίτηση  - Διαγραφή και επανεγγραφή στο Μητρώο - Τροποποίηση 

του άρθρου 20 του ν. 4182/2013  

Άρθρο 33:  Διάρκεια αρχικής μίσθωσης - Τροποποίηση του άρθρου 24 του 

ν. 4182/2013  

Άρθρο 34:  Δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων - Τροποποίηση του άρθρου 59 

του ν. 4182/2013  

Άρθρο 35:  Πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία - Τροποποίηση του άρθρου 68 

του ν. 4182/2013  

Άρθρο 36:  Τμηματική καταβολή τιμήματος - Τροποποίηση του άρθρου 58 του 

π.δ. 715/1979  

Άρθρο 37:  Καταργούμενες διατάξεις  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 

Άρθρο 38:  Υπολογισμός τελών κυκλοφορίας με βάση την ευρωπαϊκή και την 

παγκόσμια μέθοδο μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2 - Τροποποίηση του 

άρθρου 20 του ν. 2948/2001  

Άρθρο 39:  Υπολογισμός τέλους ταξινόμησης με βάση την ευρωπαϊκή και την 

παγκόσμια μέθοδο μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2 - Τροποποίηση του 

άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

 

Άρθρο 40:  Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και 

επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών 

προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην 

Ελλάδα - Προσθήκη του άρθρου 5Γ στον Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος (ν. 4172/2013)  

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄: 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 41:  Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου  

Άρθρο 42:  Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου  

Άρθρο 43:  Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών  

Άρθρο 44:  Προγράμματα εθελουσίας εξόδου προσωπικού  

Άρθρο 45:  Μεταφορά προσωπικού εντός Ομίλου  

Άρθρο 46:  Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού εντός του Ομίλου  

Άρθρο 47:  Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού στο Δημόσιο  

Άρθρο 48:  Πολιτική προμηθειών  

Άρθρο 49:  Αναλογική εφαρμογή στην θυγατρική εταιρεία της ΕΛΤΑ Α.Ε.  

Άρθρο 50:  Περί χρηματοδοτήσεως της παροχής καθολικής υπηρεσίας - 

Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4053/2012  

Άρθρο 51:  Σύσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δωρεών (e-

Δωρεές)  

Άρθρο 52:  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών 

για το Εξαγωγικό Εμπόριο  
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ΜΕΡΟΣ Ε΄: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Άρθρο 53:  Παράταση της δυνατότητας επανένταξης υπό όρους των οφειλετών σε 

ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής για βεβαιωμένες οφειλές - 

Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν. 4738/2020  

Άρθρο 54:  Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την επιστροφή του 

ημίσεος ποσού της μείωσης των μισθωμάτων - Αντικατάσταση του 

άρθρου 13 του ν. 4690/2020  

Άρθρο 55:  Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που 

αφορούν προμήθεια θερμαντικών σωμάτων από τις επιχειρήσεις 

εστίασης  

Άρθρο 56: Παράταση αναστολής εφαρμογής των υποχρεώσεων των 

συμβολαιογράφων για τις δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων των 

άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 - Αντικατάσταση της παρ. 2 του 

άρθρου 14 του ν. 4652/2020  

Άρθρο 57:  Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για μισθωτή εργασία αλλοδαπών 

αξιωματικών και πληρωμάτων, φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής για 

διεθνείς πλόες  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΤΟΝ 

Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 58:  Προκαταβολή επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης σε 

επαγγελματίες αλιείς, κατοίκους μικρών και απομακρυσμένων νησιών - 

Τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 2960/2001  

Άρθρο 59:  Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων 

σε ενεργειακά προϊόντα  

Άρθρο 60:  Πρόστιμο για περιπτώσεις διαφυγής δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων 

ποσού έως πενήντα ευρώ - Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 147 του 

ν. 2960/2001  

Άρθρο 61:  Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης  - Βάση υπολογισμού και συντελεστές 

φόρου - Βεβαίωση και είσπραξη του φόρου - Αντικατάσταση του 

άρθρου 53Α του ν. 2960/2001  

Άρθρο 62:  Επέκταση απαλλαγών από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής 

αλκοόλης - Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 2960/2001  
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Άρθρο 63:  Σφράγιση βυτιοφόρων μεταφοράς υποκείμενων υγρών καυσίμων προς 

εξαγωγή - Προσθήκη άρθρου 112Α στον ν. 2960/2001  

Άρθρο 64:  Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για διάφορα παρασκευάσματα - 

Τροποποίηση παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 65:  Επιστροφή καταβληθέντος τέλους ταξινόμησης οχημάτων που 

εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος - μέλος της 

Ε.Ε. - Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001  

Άρθρο 66:  Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας οχημάτων - Τροποποίηση του 

άρθρου 22 του ν. 2367/1953  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ Ν. 4009/2011 

 

Άρθρο 67:  Εποπτεία Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος - 

Τροποποίηση του άρθρου 381 του ν. 4512/2018  

Άρθρο 68:  Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης οφειλών της παρ. 3 του 

άρθρου 23 του ν. 4009/2011  

Άρθρο 69:  Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος  

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Άρθρο 70:  Αποφάσεις Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου για δημοσιονομική 

διόρθωση και ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθεισών 

δαπανών - Τροποποίηση των περ. α΄ και β΄ της παρ. 8 του άρθρου 12 

του ν. 4314/2014  

Άρθρο 71:  Αρμοδιότητες Τριμελών Επιτροπών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6 

ν. 3086/2002  

Άρθρο 72:  Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα  τέλη κυκλοφορίας 

ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία - Τροποποίηση του 

άρθρου 16 του ν. 1798/1988  

Άρθρο 73:  Καταβολή μισθωμάτων κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός 

κτιρίων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου και των λοιπών 

Ν.Π.Δ.Δ.- Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012  
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Άρθρο 74:  Ειδική εκκαθάριση δημοσίων επιχειρήσεων - Απαλλαγή από 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013  

Άρθρο 75:  Ρύθμιση ζητημάτων ειδικής εκκαθάρισης δημοσίων επιχειρήσεων που 

τελούν σε τέτοιο καθεστώς  - Τροποποίηση της παρ.  2 του άρθρου  11 

του ν. 3717/2008  

Άρθρο 76:  Ειδική εκκαθάριση Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε., διανομή 

πλειστηριάσματος - Τροποποίηση της παρ. 24 του άρθρου 14Α του 

ν. 3429/2005  

Άρθρο 77:  Ειδική εκκαθάριση δημοσίων επιχειρήσεων, ανάκτηση πιστούμενης 

από το κράτος δαπάνης εκκαθάρισης - Τροποποίηση της παρ. 25 του 

άρθρου 14Α του ν. 3429/2005  

Άρθρο 78:  Σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητήριου Ρευστότητας  

Άρθρο 79:  Αντιμετώπιση στεγαστικών αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης 

και Ασύλου  

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Άρθρο 80:  Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών και υπηρεσιών  

 

ΜΕΡΟΣ Η΄: 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 81: Έναρξη ισχύος 

 

... 

ΜΕΡΟΣ Δ΄: 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

… 

Άρθρο 51 

 Σύσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δωρεών (e-Δωρεές) 

 1. α) Συστήνεται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας 

της Κυβέρνησης, Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δωρεών (e-Δωρεές), η οποία αναρτάται 

και λειτουργεί ως ψηφιακή δημόσια υπηρεσία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Η συνολική 

διαχείριση, παραγωγική λειτουργία, καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη και 

υποστήριξη της πλατφόρμας και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που προβλέπονται στο 

πρώτο εδάφιο ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της 

Προεδρίας της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
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Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού, ανατίθεται η τήρηση, λειτουργία και 

ενημέρωση της πλατφόρμας, σε μέχρι δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας 

Συντονισμού, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής ή Διοικητικού. Για τη λειτουργία 

και τις εγγραφές της πλατφόρμας, συντάσσεται και υποβάλλεται ετησίως από τη Γενική 

Γραμματεία Συντονισμού στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Έκθεση 

Απολογισμού Πεπραγμένων, σύνοψη της οποίας αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα και 

είναι προσβάσιμη σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η Έκθεση Απολογισμού 

υποβάλλεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2021. β) 

Σκοπός της πλατφόρμας είναι μέσω της δυνατότητας αξιοποίησης ενός εύχρηστου, 

διαφανούς και σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος: βα) η καταχώριση και 

η δημοσιοποίηση των δράσεων και λειτουργικών αναγκών του Δημοσίου και των 

εποπτευομένων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ., ββ) ο εκσυγχρονισμός και η απλούστευση της 

διαδικασίας υποβολής αιτημάτων προς το  Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. για την κάλυψη, 

μέσω δωρεών, των αναγκών και δράσεων των τελευταίων, οι οποίες καταχωρίζονται 

υποχρεωτικά σε αυτή και δημοσιοποιούνται μέσω της πλατφόρμας, καθώς καιβγ) 

η διασφάλιση της διαφάνειας στον τομέα των υπέρ του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. 

δωρεών, καθώς και των αντίστοιχων δωρητών. γ) Το πληροφοριακό σύστημα της 

πλατφόρμας τίθεται αρχικά σε δοκιμαστική λειτουργία έναν (1) μήνα μετά από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Η λήξη της 

δοκιμαστικής λειτουργίας διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων 

Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από την ημερομηνία 

λήξης της δοκιμαστικής λειτουργίας της πλατφόρμας αρχίζουν η παραγωγική 

λειτουργία αυτής, η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης σε αυτήν των στοιχείων 

που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3, καθώς και η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής 

αιτημάτων σύστασης δωρεών υπέρ του Δημοσίου και των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. 

από κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της πλατφόρμας. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής 

λειτουργίας της πλατφόρμας, καταχωρίζονται στην πλατφόρμα και όλες οι  υπέρ του 

Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. δωρεές που έχουν συντελεστεί κατά το χρονικό διάστημα 

από την 1η Ιουλίου 2019 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, 

συμπεριλαμβανομένων και των δωρεών για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. δ) Η πλατφόρμα διαλειτουργεί, σύμφωνα με 

το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), 

μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, με το υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών του πληροφοριακού 

συστήματος Ψηφιακών Υπηρεσιών Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών 

Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ) της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4182/2013 

(Α΄ 185). Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 

Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας 

Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών αναπτύσσει τις αναγκαίες διαδικτυακές 

υπηρεσίες για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ της πλατφόρμας και του πληροφοριακού 

συστήματος Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.  

2. Στην πλατφόρμα, η οποία ενημερώνεται και επικαιροποιείται σε καθημερινή βάση, 

καταχωρίζονται υποχρεωτικά, ανά Υπουργείο: α) οι ανάγκες του οικείου Υπουργείου 

και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 

ιδίως αυτές που αφορούν προμήθειες αγαθών, παροχή υπηρεσιών, εκτέλεση έργων, 

καθώς και οι δράσεις τους που συνεπάγονται την κάλυψη τέτοιων αναγκών. β) Οι 
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δωρεές που συστήνονται για την κάλυψη των αναγκών της περ. α΄, το στάδιο στο οποίο 

βρίσκονται και ειδικότερα αν είναι εκκρεμείς, αν έχουν ματαιωθεί ή αν έχουν 

ολοκληρωθεί, η απόφαση αποδοχής των δωρεώναυτών από το αρμόδιο όργανο, καθώς 

και τα στοιχεία των δωρητών. γ) Οι δωρεές του Μητρώου Δωρεών που προβλέπονται 

στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

υπουργικής απόφασης της περ. β΄ της παρ. 6 για την επέκταση του δικαιώματος 

πρόσβασης της πλατφόρμας και σε φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 4, το Μητρώο Δωρεών της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 καταργείται και 

όλες οι δωρεές εν ζωή κινητών, καθώς και οι δωρεές που συνίστανται σε παροχή 

υπηρεσιών υπέρ του Δημοσίου, οι οποίες γίνονται αποδεκτές με απόφαση του καθ’ ύλη 

αρμόδιου οργάνου, και προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των 

υπηρεσιών που ανήκουν στην οργανωτική δομή του αντίστοιχου Υπουργείου και 

η αξία τους εκτιμάται σε ποσό που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, 

καταχωρίζονται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα. Κατά τα λοιπά, η λειτουργία της 

πλατφόρμας δεν επηρεάζει τη λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 12 του 

ν. 4182/2013.  

3. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει: α) Το Ευρετήριο Δράσεων ανά υπουργείο, στο οποίο 

καταχωρίζονται ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 5, οι δράσεις και 

οι ανάγκες κάθε υπουργείου, καθώς και των εποπτευομένων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. Στο 

Ευρετήριο Δράσεων καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι πληροφορίες που αφορούν στην 

περιγραφή του αντικειμένου κάθε επιμέρους δράσης ή ανάγκης ανά Υπουργείο, 

το ιστορικό κάθε δράσης ή ανάγκης, πληροφορίες για τη δωρεά με την οποία 

καλύφθηκε η συγκεκριμένη δράση ή ανάγκη, καθώς και τα στοιχεία του Δωρητή. β) 

Το Ευρετήριο Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα Υπουργεία, 

τα στοιχεία των υπαλλήλων στους οποίους έχει ανατεθεί η διαχείριση και λειτουργία 

της πλατφόρμας σε κάθε υπουργείο, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών 

της πλατφόρμας με τους υπαλλήλους αυτούς. γ) Το Ευρετήριο Δωρεών, στο οποίο 

ευρετηριάζονται κατά Υπουργείο, Δράση, Δωρεά και Δωρητή, και καταχωρίζονται 

οι δωρεές προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., μαζί με πληροφορίες σχετικά με το ύψος 

κάθε δωρεάς και τη δράση ή την ειδικότερη ανάγκη που καλύφθηκε με αυτήν, 

τα στοιχεία του δωρητή, καθώς και στοιχεία για το στάδιο της διαδικασίας της δωρεάς 

από τα οποία προκύπτει αν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα για την κάλυψη της δράσης 

και από ποιόν, αν έχει γίνει αποδεκτή η δωρεά, καθώς και τον αριθμό της απόφασης 

για την αποδοχή της, καθώς και πληροφόρηση σχετικά με το αν η δωρεά έχει 

παραμείνει ανενεργή ή έχει ματαιωθεί, προκειμένου να είναι δυνατή η προσέλκυση 

άλλων ενδιαφερομένων για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης. δ) Το Ευρετήριο 

Δωρητών, στο οποίο καταχωρίζονται και ευρετηριάζονται με αλφαβητική σειρά, όσοι 

έχουν προβεί σε δωρεές προς το Δημόσιο και εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, η επωνυμία, η έδρα τους, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους 

Η επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και η οργάνωση 

της αναζήτησης των σχετικών πληροφοριών πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των 

εθνικών και ενωσιακών κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

4. α) Οι χρήστες της πλατφόρμας αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της, ύστερα 

από προηγούμενη αυθεντικοποίηση, με χρήση κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, στην έννοια των 

χρηστών περιλαμβάνονται νομικά πρόσωπα όπως ιδίως εταιρείες, κοινωφελή ιδρύματα 

και νομικές οντότητες εν γένει, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν 
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αποδεδειγμένα με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου των ανωτέρω νομικών 

προσώπων. Με την απόφαση της περ. β΄ της παρ. 6 μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή 

της πλατφόρμας στις Ανεξάρτητες Αρχές και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και να 

καθορίζονται οι διαχειριστές της, καθώς και να επεκτείνεται το δικαίωμα πρόσβασης 

στην πλατφόρμα και σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέχρι την έκδοση της απόφασης 

αυτής μπορούν να ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής αυτής μόνο για το περιεχόμενο 

της απολογιστικής έκθεσης που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της 

παρ. 1, καθώς και για τυχόν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις υπέρ του Δημοσίου και 

των Ν.Π.Δ.Δ. δωρεές που δημοσιοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας και είναι 

προσβάσιμα σε όλους. β) Από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 

της πλατφόρμας, τα αιτήματα των χρηστών με σκοπό την κάλυψη των δράσεων και 

αναγκών των υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ. που προβλέπονται στην περ. α΄ της παρ. 2, 

υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας. Μέσω της 

πλατφόρμας μπορεί να υποβάλλονται από τους χρήστες της και αιτήματα ή προσφορές 

και για τη μέσω δωρεάς κάλυψη δράσεων και αναγκών των υπουργείων και των 

Ν.Π.Δ.Δ. που δεν είναι καταχωρισμένες σε αυτήν. Μέχρι την έκδοση της απόφασης 

της περ. β΄ της παρ. 6, για την επέκταση του δικαιώματος πρόσβασης στην πλατφόρμα 

και σε φυσικά πρόσωπα, τα αιτήματα δωρεών σε υπουργεία και Ν.Π.Δ.Δ. από φυσικά 

πρόσωπα υποβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

5. Αρμόδιος για τη διαχείριση, την τήρηση και λειτουργία της πλατφόρμας σε κάθε 

υπουργείο ορίζεται ο υπηρεσιακός Γραμματέας αυτού, ο οποίος μπορεί να αναθέτει σε 

μέχρι δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής ή Διοικητικού, την 

καθημερινή ενημέρωση αυτής. Η ενημέρωση συνίσταται στην αρχική καταχώριση 

στην πλατφόρμα και σε κάθε μεταγενέστερη πρόσθετη καταχώριση, μεταβολή ή 

διαγραφή υφιστάμενων καταχωρίσεων που αφορούν τις υπέρ των υπουργείων και των 

εποπτευομένων από αυτά Ν.Π.Δ.Δ. δωρεές, τα στοιχεία των αντίστοιχων δωρητών και 

κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3, 6. 

α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην τήρηση, την οργάνωση, τις τεχνικές 

προδιαγραφές, την τεχνική διαχείριση και την εν γένει λειτουργία και δημοσιότητα της 

πλατφόρμας, τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση παρατεταμένης αδυναμίας 

πρόσβασης σε αυτήν ή παρατεταμένης αδυναμίας αποθήκευσης δεδομένων για 

τεχνικούς λόγους, τη συνεργασία των υπηρεσιών τήρησης της πλατφόρμας με άλλες 

υπηρεσίες, αρχές και φορείς για τη συλλογή, την κοινοποίηση, τον έλεγχο και τον 

συσχετισμό στοιχείων, εγγράφων και εν γένει πληροφοριών που αφορούν όσα 

υποχρεωτικά καταχωρίζονται στην πλατφόρμα αυτή, τις αναγκαίες 

διαλειτουργικότητες μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και κάθε αναγκαία 

τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια. β) Με όμοια απόφαση, μπορεί να καθορίζονται ο τρόπος 

τήρησης της πλατφόρμας, τα καταχωριστέα στοιχεία των υπέρ του Δημοσίου δωρεών, 

καθώς και τα καταχωριστέα στοιχεία των Δωρητών, οι καταχωριστέες διοικητικές 

πράξεις, και να ρυθμίζεται το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να αποκτά, ύστερα από 

ηλεκτρονική αίτησή του προς την αρμόδια Υπηρεσία διαχείρισης της πλατφόρμας, 

δικαίωμα πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία της και αυτοδύναμης ανάκτησης των 

αποθηκευμένων σε αυτήν δεδομένων. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται και 

οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ασκείται το δικαίωμα αυτό κατά τρόπον σύμφωνο με 

τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες για την προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής 

των προϋποθέσεων αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος. 
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… 

ΜΕΡΟΣ Ε΄  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Άρθρο 53 

Παράταση της δυνατότητας επανένταξης υπό όρους των οφειλετών σε ρυθμίσεις 

τμηματικής καταβολής για βεβαιωμένες οφειλές - Αντικατάσταση του άρθρου 291 

του ν. 4738/2020 

(Αντικαθίσταται το άρθρο 291 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ανωτ. αριθ. 854)  

 

Άρθρο 54 

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την επιστροφή του ημίσεος ποσού 

της μείωσης των μισθωμάτων - Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 

(Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339)  

 

Άρθρο 55 

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που αφορούν 

προμήθεια θερμαντικών σωμάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης 

Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ής.4.2021, 

η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων 

εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου δεν υπόκειται 

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), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή 

τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν 

δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά 

πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι της 

ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης 

αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους 

στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης.  

 

... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΤΟΝ 

Φ.Π.Α. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
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… 

Άρθρο 59 

Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε 

ενεργειακά προϊόντα 

Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 2960/ 2001 (Α΄ 265), παρέχεται 

πίστωση στους εγκεκριμένους αποθηκευτές, όπως ορίζονται στην περ.  α΄ του 

άρθρου 55 του ν. 2960/2001 για τις Δηλώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και 

λοιπών φορολογιών που υποβάλλονται μέχρι και τη δεκάτη ενάτη (19η) ημέρα εκάστου 

μηνός, για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 

(Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 

επιβάρυνσης, που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των περ. α΄ έως και ιε΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, τα οποία εξέρχονται του καθεστώτος 

αναστολής και για τα οποία βεβαιώνονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, 

με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 109 του ιδίου νόμου. Το σύνολο των 

οφειλόμενων επιβαρύνσεων, εισπράττεται έως και την εικοστή (20η) ημέρα του ιδίου 

μήνα υποβολής της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών. 

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, κατατίθεται εγγύηση είτε χρηματική, 

είτε τραπεζική, είτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης 

καταβολής του συνόλου της οφειλής, αυτή εισπράττεται με ανάλογη κατάπτωση της 

εγγύησης του προηγούμενου εδαφίου υπέρ του Δημοσίου. 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Άρθρο 78  

Σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητήριου Ρευστότητας 

1. Συστήνεται Παρατηρητήριο Ρευστότητας (εφεξής Παρατηρητήριο), με τη 

συμμετοχή των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.  

2. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η εν γένει παρακολούθηση της ρευστότητας 

στην αγορά, αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση με την πιστωτική επέκταση, στο 

πλαίσιο της κατεύθυνσης στήριξης της οικονομίας και της μέγιστης δυνατής 

αξιοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας 

των επιχειρήσεων. 

3. Στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού του, το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο για: α) τη 

διαχρονική παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά είτε αυτή προέρχεται από 

τον χρηματοπιστωτικό κλάδο (πιστωτική επέκταση) είτε από ειδικά χρηματοδοτικά 

εργαλεία και προγράμματα. Ειδικότερα, το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο για την 

παρακολούθηση, ιδίως: αα) της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης μέσω των 

χρηματοδοτικών εργαλείων και των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας Α.Ε. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση με τη συνολική πιστωτική επέκταση, 

αβ) της εφαρμογής των χρηματοδοτικών εργαλείων και των προγραμμάτων της 
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Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή 

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τον εντοπισμό προβλημάτων και τυχόν 

δυσλειτουργιών και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων, αγ) της 

εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης μέσω των καθεστώτων ενίσχυσης επιστρεπτέας 

προκαταβολής λόγω της πανδημίας του COVID-19, αδ) της εφαρμογής των 

καθεστώτων ενίσχυσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, τον εντοπισμό 

προβλημάτων και τυχόν δυσλειτουργιών και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων και 

προτάσεων, αε) της εξέλιξης της πιστωτικής επέκτασης μέσω των χρηματοδοτικών 

εργαλείων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων λόγω της 

πανδημίας του COVID-19, αστ) της εφαρμογής των χρηματοδοτικών εργαλείων και 

προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, τον εντοπισμό προβλημάτων και τυχόν δυσλειτουργιών και την 

υποβολή σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων, β) την υποβολή προτάσεων, για τη 

βελτίωση των δράσεων που αποβλέπουν στην παροχή ρευστότητας, καθώς και της 

λειτουργίας των χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων που παρακολουθεί, γ) 

τη διαχρονική παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά ιδίως μέσω του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, προγραμμάτων και 

καθεστώτων ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλέψεις για την πορεία των 

βασικών δημοσιονομικών και μακροοικονομικών μεγεθών, δ) την υποβολή προτάσεων 

για ενέργειες και δράσεις για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη μέτρων που 

διασφαλίζουν την ύπαρξη ρευστότητας και την πιστωτική επέκταση.  

4. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των γενικών και ειδικών όρων των χρηματοδοτικών 

εργαλείων και προγραμμάτων δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου. 

5. Αρμόδιο για την επιτέλεση του σκοπού του Παρατηρητηρίου, την υλοποίηση του 

αντικειμένου του και την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις παρ. 2 

και 3, είναι το Συμβούλιο Ρευστότητας (εφεξής Συμβούλιο), το οποίο συγκροτείται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ως εξής: α) 

τον Υπουργό Οικονομικών, ως Πρόεδρο, β) τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

γ) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, δ) τον 

Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) 

του Υπουργείου Οικονομικών, ε) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 

Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, στ) τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της 

Κυβέρνησης, ζ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., η) έναν (1) 

εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, που προτείνεται από τον Διοικητή της, θ) έναν 

εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, που προτείνεται από την ίδια. Εφόσον 

οι αρμοδιότητες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και των δημοσίων 

επενδύσεων και του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

(ΕΣΠΑανατίθενται σε Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων αντιστοίχως, το μέλος της Κυβέρνησης ή ο Υφυπουργός 

που ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες συμμετέχει επίσης ως μέλος στο Συμβούλιο. Η 

διάρκεια της θητείας των μελών του Συμβουλίου ορίζεται τριετής, με δυνατότητα 

ανανέωσης.  

6. Το Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές τον μήνα και έκτακτα, όποτε 

τούτο κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Ο Πρόεδρος 

μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις με ορισμένα μέλη που συνδέονται με 

συγκεκριμένο αντικείμενο και να αναθέτει σε ομάδες εργασίας την εξέταση 

εξειδικευμένων θεμάτων. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να μετέχουν, 

επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν προς τούτο από τον Πρόεδρο, γενικοί 
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και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, συνεργάτες του άρθρου 46 του ν. 4622/2019 

(A΄133), εμπειρογνώμονες, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και 

εκπρόσωποι περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ανάλογα με τα θέματα της εκάστοτε 

ημερήσιας διάταξης. Το Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως με επιτόπιες ή ηλεκτρονικές 

συνεδριάσεις. Ως τόπος συνεδριάσεων του Συμβουλίου, που μπορεί να μεταβάλλεται 

από τον Πρόεδρο, ορίζεται το κτίριο όπου στεγάζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Για 

κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν, εφαρμόζεται συμπληρωματικά 

ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 

ν. 2690/1999 (Α΄ 45).  

7. α) Το Συμβούλιο δύναται να ζητεί, συλλέγει και επεξεργάζεται τα αναγκαία 

στοιχεία και δεδομένα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Παρατηρητηρίου και 

την εκπλήρωση των σκοπών του, τα οποία υποβάλλονται σε αυτό από: αα) την 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε., ββ) τα πιστωτικά ιδρύματα, είτε αυτοτελώς είτε 

μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, γγ) την Τράπεζα της Ελλάδος. Με την 

επιφύλαξη των οριζομένων στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στον ν. 4624/2019 (Α΄ 137), τα στοιχεία 

συλλέγονται από κάθε φορέα σε μηνιαία βάση ή σε τακτά χρονικά διαστήματα με 

απόφαση του Συμβουλίου, συγκεντρωτικά ή και σε επίπεδο δανείου και οφειλέτη και 

υποβάλλονται με βάση τα πρότυπα αναφορών που εγκρίνονται με απόφαση του 

Συμβουλίου. Ιδίως για την Τράπεζα της Ελλάδος, στα στοιχεία που συλλέγονται από 

το  Συμβούλιο, κατ’ εφαρμογή της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 54 

του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), εμπίπτουν και στοιχεία σχετικά με τις μεταβολές ως προς 

τη ρευστότητα και το ύψος των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που 

λειτουργούν στην Ελλάδα. β) Το Συμβούλιο μπορεί, υπό την επιφύλαξη των 

οριζομένων στον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και στον ν. 4624/2019, να ζητεί, κατά την κρίση του, και άλλα δεδομένα 

ή στοιχεία πέραν αυτών που προβλέπονται στην περ. α΄, καθώς και να καλεί σε 

διαβούλευση στελέχη της διοίκησης, των πιστωτικών ιδρυμάτων, της Ελληνικής 

Ένωσης Τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας Α.Ε., εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή περαιτέρω 

διευκρινίσεων στα θέματα της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης. γ) Οι φορείς που 

υποβάλλουν δεδομένα ή στοιχεία στο Συμβούλιο, σύμφωνα με την περ. α΄, οφείλουν 

να συνεργάζονται με αυτό και να το διευκολύνουν στην επίτευξη του σκοπού του, με 

κάθε απαραίτητη πληροφορία. Οι φορείς από τους οποίους υποβάλλονται τα δεδομένα 

ή στοιχεία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Παρατηρητηρίου, μπορεί να 

επανακαθορίζονται, με απόφαση του Συμβουλίου.  

8. Τα δεδομένα και τα στοιχεία της παρ. 7 τηρούνται σε διαρκή βάση, ηλεκτρονικά, 

στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών. 

9. Με βάση τα στοιχεία και δεδομένα της παρ. 7, παράγονται από το Συμβούλιο 

αναφορές, οι οποίες κοινοποιούνται στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τμήμα των αναφορών αυτών, το οποίο 

προσδιορίζεται από το Συμβούλιο Ρευστότητας, μπορεί να χρησιμοποιείται για 

ενημέρωση τρίτων και να δημοσιοποιείται, αποκλειστικά και μόνο στον βαθμό που 

η δημοσιοποίηση των στοιχείων δεν προσκρούει στις διατάξεις για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων.  

10. Στο πλαίσιο επιτέλεσης του σκοπού και της αποστολής του Παρατηρητηρίου, 

το Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την 
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πορεία και τις δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, καθώς 

και με την εξέλιξη της πιστωτικής επέκτασης στη Χώρα. Οι εκθέσεις αυτές 

κοινοποιούνται και στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Με τις εκθέσεις που 

προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, το Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να υποβάλλει 

προτάσεις για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την ύπαρξη 

ρευστότητας και την πιστωτική επέκταση.  

11. Για τις ανάγκες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μπορεί να ανατίθεται 

η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Παρατηρητηρίου σε τρεις (3) 

υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών ή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. Με όμοια απόφαση, μπορεί να καθορίζονται το χρονοδιάγραμμα, καθώς 

και τα ειδικότερα στάδια λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, ως προς την άσκηση όλων 

ή ορισμένων από τις αρμοδιότητές του και να εξειδικεύονται και να τροποποιούνται 

οι όροι λειτουργίας του Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 

ν. 2690/1999 για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων. 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 80 

Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών και υπηρεσιών 

(Αντικαθίσταται η παρ.  1 του άρθρου  εικοστού πρώτου της από 20-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65)  

 

ΜΕΡΟΣ Η΄ 

 

Άρθρο 81 

Έναρξη ισχύος 

1. Η ισχύς του Α΄ Μέρους αρχίζει από τη δημοσίευσή του, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων των παρ. 2, 3, 4 και 5.  

2. Η ισχύς του άρθρου 4 αρχίζει από τη μηχανογραφική υλοποίηση του ηλεκτρονικού 

μητρώου επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 

οποίου καθορίζεται με την κοινή απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 2 του νέου 

άρθρου 93Α, που προστίθεται στον ν. 2960/2001 (Α΄ 265) με το ίδιο άρθρο 4.  

3. Η ισχύς του άρθρου 5 αρχίζει από τη μηχανογραφική υλοποίηση του ηλεκτρονικού 

συστήματος ταυτοποίησης αλκοολούχων ποτών, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 

του οποίου καθορίζεται με την κοινή απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 3 του νέου 

άρθρου 93Β, που προστίθεται στον ν. 2960/2001 με το ίδιο άρθρο 5.  

4. Η ισχύς του άρθρου 15 αρχίζει από τη μηχανογραφική υλοποίηση των αδειών 

αυτών, η ημερομηνία έναρξης της οποίας καθορίζεται με την απόφαση του τελευταίου 

εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001, όπως αντικαθίσταται με το ίδιο 

άρθρο.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
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5. Η ισχύς του άρθρου 16 αρχίζει από τη μηχανογραφική υλοποίηση του μητρώου 

ΕΚΜΕΑ, η ημερομηνία έναρξης της οποίας καθορίζεται με την κοινή απόφαση της 

παρ. 6 του άρθρου 100Β του ν. 2960/2001, όπως αντικαθίσταται από το ίδιο άρθρο.  

6. Η ισχύς του Β΄ Μέρους ξεκινά από την πλήρωση των προϋποθέσεων του 

άρθρου 45 του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από τον παρόντα νόμο.  

7. Η ισχύς του Γ΄ Μέρους αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος, με την επιφύλαξη 

των διατάξεων των παρ. 8, 9 και 10.  

8. Η ισχύς του άρθρου 38 αρχίζει από 1-1-2021.  

9. Η ισχύς του άρθρου 39 αρχίζει από 1-1-2021 πλην της παρ. 3 Α του άρθρου 121 

του ν. 2960/2001, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος.  

10. Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από 1-1-2021. 

 

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

 

951. ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΧΗΓΟY ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αριθμ. 

1029/8/18-κ΄ της 4/4.12.2020 «Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις» (Β’ 5344)  
 

I. Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις :  

α. των άρθρων 5, 11 και 25 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση του 

πρώτου και  

β. της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 

τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 

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

2. Την παρ. 2 του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 (A΄ 256).  

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629 από 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 07 Δεκεμβρίου 2020» (Β΄ 5255).  

4. Την υπό στοιχεία 8000/1/2020/144-α από 03.12.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την οποία βεβαιώνεται ότι οι προτεινόμενες 

ρυθμίσεις δεν προκαλούν δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gWRcmEVgi0B_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV7VmxCNcmJD-DeqYxt3aOkZNusjxQ1lmOrF9V6Kzib4
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5. Την από 2.12.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

6. Την ανάγκη εξειδίκευσης και αυστηροποίησης των ισχυόντων έκτακτων μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας 

επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.  

II. Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τη συνδρομή εξαιρετικώς επιτακτικών λόγων δημόσιου συμφέροντος που 

αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας και συνίστανται στη λήψη έκτακτων 

μέτρων για την αντιμετώπιση του σοβαρού κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19.  

2. Τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω, από τις 05:00 έως τις 21:00, 

εκτός της συνδρομής των περιπτώσεων που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της 

υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629 από 27.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 

5255), καθώς και τις ειδικώς από τις 21.00 έως 05.00 μετακινήσεις των πολιτών για 

τους λόγους που περιοριστικά αναφέρονται στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου της ως άνω 

απόφασης, προκειμένου να ανασχεθεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας και να 

βελτιωθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα, μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2020.  

3. Τη διαπιστωμένη κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών αύξηση 

των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, 

σύμφωνα με τα στοιχεία και τις ημερήσιες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης 

λοίμωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

(Ε.Ο.Δ.Υ.).  

4. Τον αριθμό ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις ημερήσιες εκθέσεις 

επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από τον κορωνοϊό (COVID-19) του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).  

5. Τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης του ρυθμού διάδοσης του κορωνοϊού, από τη 

σφόδρα πιθανολογούμενη πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στις 6 

Δεκεμβρίου 2020.  

6. Την υγειονομική κατάσταση της Χώρας η οποία, με βάση τα στοιχεία του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) επιβαρύνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας 

(Ε.Σ.Υ.),αποφασίζει: 

 

α. Την απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στο σύνολο της 

Επικράτειας (άρθρο 11 του Συντάγματος και ν. 4703/2020, Α΄131), στις οποίες 

συμμετέχουν τέσσερα (4) ή περισσότερα άτομα.  

β. Την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, υπό 

την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη 

νομοθεσία, ως ακολούθως:  

βα. Στα νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά 

το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της 

αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.  
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ββ. Στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά 

το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με 

αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.  

βγ. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση της περ. α΄ συμμετέχοντας σε 

δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας 

αρχής διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300,00) ευρώ.  

γ. Όργανα βεβαίωσης.  

Η βεβαίωση των παραβάσεων και η επιβολή των ανωτέρω προστίμων 

πραγματοποιείται από τα ελεγκτικά όργανα κατόπιν σύνταξης Πράξης Επιβολής 

Προστίμου, βάσει των άρθρων 9 και 10 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629 από 

27.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης και του παραρτήματος V, που επισυνάπτεται 

στην προαναφερόμενη απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της (Β΄ 5255).  

Η παρούσα ισχύει από ώρα 05.00 έως ώρα 24.00 της 6ης Δεκεμβρίου 2020. 

 

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

 

952. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1264 της 4/4.12.2020 «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) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) περί παροχής πληροφοριών 

από τρίτους, όπως ισχύουν,  

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 

Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του 

άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,  

γ) 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 συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 

ισχύει,  

2. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 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).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gWRcmEVgi0AliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfxTJcYrwEK6jnqL0W2k8O3QXgpz3A0fV6d47wNQylhi
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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 υπό στοιχεία 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. 1209/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση 

της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την υπό στοιχεία 

ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, περί υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 

Ακίνητης Περιουσίας, της «Δήλωσης COVID» για τους μήνες Μάρτιο έως και 

Σεπτέμβριο και από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) απόφαση του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της 

οικονομίας του διαμοιρασμού» (Β’ 4099).  

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για υποβολή της «Δήλωσης 

Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» ή της δήλωσης λύσης, 

καθώς και των υπόχρεων που λαμβάνουν ειδοποίηση για διορθωτική υποβολή της 

«Δήλωσης Covid» ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 

Περιουσίας».  

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 

Παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία για την υποβολή των 

«Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή 

τροποποιητικών, λόγω σιωπηρής παράτασης της διάρκειας των μισθώσεων ή λόγω 

μεταβολής του όρου της συμφωνίας μίσθωσης που αφορά στο ποσό του μισθώματος, 

για μισθώσεις που ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 και για τις οποίες δεν 

έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 

Ακίνητης Περιουσίας». Η ως άνω προθεσμία για υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών 

Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» καταλαμβάνει και μισθώσεις οι οποίες 

είχαν συναφθεί πριν την 01.01.2014, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής 

«Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και ήταν σε 

ισχύ την 12η Ιουνίου 2020.  

Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή 

έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 

Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να 

δηλώσει μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά 

η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.  

 

Άρθρο 2 

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 

31η Δεκεμβρίου 2020.  
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Άρθρο 3 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

953. 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.: 78363 της 5/5.12.2020 «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού CΟVID -  19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη 

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 

και ώρα 6:00» (Β’ 5350) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,  

β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού CΟVID -  19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 

(Α’ 104),  

γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 

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

δ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -  19» (A’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α’ 76),  

ε. του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού CΟVID -  19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),  

στ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -  19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 

83),  

ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL840Ld--kAX1XNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfvYKbfXNu3IQIBkxpG__NrBagVuktvW_kcGChQpC2HD
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η. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 

192),  

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

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

ι. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 

διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),  

ια. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α’ 31),  

ιβ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),  

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

ιδ. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 

160),  

ιε. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),  

ιστ. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α’ 136),  

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

ιη. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 

161),  

ιθ. του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 

149),  

κ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 

151),  

κα. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής» (Α’ 26),  

κβ. του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων» (Α’ 138),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

κδ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),  

κε. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 

155),  

κστ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 

4805),  

κζ. της υπό στοιχεία 7921/Υ1/5.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3297),  

κη. της υπό στοιχεία 7922/Υ1/5.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3298),  
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κθ. της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - 

Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),  

λ. της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.7.2019 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» 

(Β’ 3107),  

λα. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 29.7.2019 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» 

(Β’ 3099),  

λβ. της υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 

Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678) και  

λγ. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/ 19.7.2019 κοινής απόφασης 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» 

(Β’ 3058).  

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/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 

CΟVID -  19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 

Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 5255).  

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και 

Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών 

κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, 

Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας 

Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων 

παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων 

εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων 

Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4810).  

4. Την υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 κοινή απόφαση της Υπουργού και της 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 

με τις υπό στοιχεία 131451/ ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 4264) και 155689/ΓΔ4/14.11.2020 (Β’ 

5044) όμοιες κοινές αποφάσεις.  



325 
 

5. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Εσωτερικών «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID -  19 κατά τη 

λειτουργία τους» (Β’ 3707).  

6. Την υπό στοιχεία 132695/Ζ1/2.10.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά το χειμερινό εξάμηνο 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 4383).  

7. Την από 3.12.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID -19.  

8. Την ανάγκη παράτασης των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας 

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

της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης 

της Χώρας.  

9. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.78362/4.12.2020 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 1 

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας 

1. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -  19 

θεσπίζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο 

δραστηριότητας: 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο όριο συμμετεχόντων ή 

παρευρισκομένων, για τον υπολογισμό της τήρησης του ορίου αυτού δεν 

συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό. Ειδικότερα για τα δικαστήρια, τα στρατιωτικά 

δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας, όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται 

ανώτατο όριο συμμετεχόντων ή παρευρισκομένων, για τον υπολογισμό της τήρησης 

του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνονται δικαστές, εισαγγελείς και δικαστικοί 

υπάλληλοι.  

3. α) Σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω 

δραστηριοτήτων:  

1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από εκμετάλλευση 

καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), εκμετάλλευση περίπτερου 

(47.19.10.02), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 

παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.19.  
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2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων 

υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop 

κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.41.  

3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, 

με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης 

υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών/ΚΑΔ 47.42.  

4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 

εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.43.  

5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 

παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.51.  

6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 

παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) [εξαιρουμένων των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Σάμου και Καρδίτσας, καθώς και των Δήμων Χερσονήσου και Μίνωα Πεδιάδας της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης]/ΚΑΔ 47.52.  

7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε 

εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 

εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.53.  

8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, 

με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 

οίκον (e-shop κτλ, το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη 

διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού 

[π.δ.κ.α.](ΚΑΔ 47.54.54.07) και το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών 

αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12)/ΚΑΔ 47.54.  

9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε 

εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 

εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.59.  

10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop 

κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.61.  

11. Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 

τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ ΚΑΔ 47.62.63.  

12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, 

με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.63.  

13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 

εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.64.  

14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 

εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.65.  



327 
 

15. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop 

κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.71.  

16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 

παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.72.  

17. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών 

και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από 

χαρτί (47.75.76.19), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου 

με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.75.  

18. Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και 

σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο 

αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), 

λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), λιανικό 

εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), λιανικό 

εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, 

κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών 

(47.76.77.07), λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), λιανικό εμπόριο 

κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη 

συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών 

(47.76.77.13), λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών 

φυτών (47.76.77.14), λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, 

κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), λιανικό εμπόριο 

σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), 

λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, 

τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους 

σκοπούς (47.76.77.18), λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων 

(47.76.77.19), λιανικό εμπόριο φυτικών υλών που δεν καταχωρούνται αλλού (π.δ.κ.α.) 

για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

(47.76.77.20), λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), 

λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς 

και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-

shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.76.  

19. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 

εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.77.  

20. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός 

από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), λιανικό εμπόριο καύσιμου 

πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), λιανικό 

εμπόριο περουκών και ποστίς (47.78.86.24), λιανικό εμπόριο ακατέργαστων 

αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και 

εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 

εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.). Επιτρέπεται η λειτουργία των 

καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον 

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίδεται από 

τους καταστηματάρχες/ΚΑΔ 47.78.  
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21. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop 

κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.79.  

22. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, 

σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 

τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.82.  

23. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, 

ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 

47.89.  

24. Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, 

εξαιρουμένων του άλλου λιανικού εμπορίου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, 

άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, των υπαίθριων πάγκων ή αγορών (ΚΑΔ 

47.99.85), των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 

οίκον (e-shop κτλ), καθώς και του λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων 

π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου 

τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.16.01), 

του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.21.01) και 

του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων 

πωλητών (ΚΑΔ 47.99.17.01)/ΚΑΔ 47.99.  

25. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με 

εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή 

προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η 

χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.10.  

26. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις/ΚΑΔ 56.21.  

27. Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται 

από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01) και τις δραστηριότητες που 

αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το 

κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και 

το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.29.  

28. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν 

διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα 

(take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το 

σερβίρισμα σε αυτά/ ΚΑΔ 56.30.  

29. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών/ΚΑΔ 59.13.11.02.  

30. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών/ΚΑΔ 59.14.  

31. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών (ΚΑΔ 71.20.14.00), 

εξαιρουμένων αποκλειστικά των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 

(ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού 

ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων 

αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς και εγχώριες μεταφορές, των οποίων ο 

τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

32. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση: α) 

τις υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και β) τις υπηρεσίες 
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μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 

77.21.10.09)/ΚΑΔ 77.21.  

33. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/ΚΑΔ 77.22.  

34. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης/ΚΑΔ 

77.29.  

35. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και 

τροχόσπιτων/ΚΑΔ 77.39.13.  

36. Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων/ΚΑΔ 77.39.19.03.  

37. Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους/ΚΑΔ 

79.90.32.  

38. Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και 

αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α./ΚΑΔ 79.90.39.  

39. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων/ ΚΑΔ 82.30.  

40. Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

και οι υπηρεσίες προπονητή αθλητών (85.51.10.06) που σχετίζονται με ατομικά 

αθλήματα και αθλητές που συμμετέχουν στην Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket 

league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς 

αγώνες/ΚΑΔ 85.51.  

41. Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.52.  

42. Δραστηριότητες Σχολών Ερασιτεχνών Οδηγών/ ΚΑΔ 85.53.  

43. Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή και η εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.59.  

44. Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί, εξαιρείται η εξ 

αποστάσεως συμβουλευτική/ΚΑΔ 86.90.19.10.  

45. Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους/ΚΑΔ 88.10.11.  

46. Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων/ΚΑΔ 88.10.12.  

47. Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, εξαιρουμένων των 

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία 

(ΚΔΑΠΜΕΑ)[ΚΑΔ 88.91.12.], καθώς και των υπηρεσιών κατ’ οίκον φύλαξης μικρών 

παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13)/ΚΑΔ 88.91.  

48. Τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.01.  

49. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.02.  

50. Υπηρεσίες ενορχηστρωτή/ΚΑΔ 90.03.11.04.  

51. Υπηρεσίες μουσουργού/ΚΑΔ 90.03.11.07.  

52. Υπηρεσίες χορογράφου/ΚΑΔ 90.03.11.17.  

53. Υπηρεσίες χορωδού/ΚΑΔ 90.03.11.18.  

54. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες/ΚΑΔ 90.04.  

55. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/ΚΑΔ 91.01.  

56. Δραστηριότητες μουσείων/ΚΑΔ 91.02.  
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57. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης 

επισκεπτών /ΚΑΔ 91.03.  

58. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων/ΚΑΔ 

91.04.  

59. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε 

απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (online) 

σύνδεση (92.00.21)/ΚΑΔ 92.00.  

60. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους 

χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις 

που διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α΄ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης 

(Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague), β) εγκαταστάσεις που προπονούνται 

αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, γ) τους 

προπονητές που παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα/ΚΑΔ 93.11.  

61. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που 

συμμετέχουν στην Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου 

(Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.12.  

62. Εγκαταστάσεις γυμναστικής/ΚΑΔ 93.13.  

63. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες 

(93.19.13.03) και υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά 

αθλήματα και στην Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου 

(Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.19.  

64. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων/ΚΑΔ 93.21.  

65. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας/ΚΑΔ 93.29.  

66. Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, με 

εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και 

πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες 

διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής/ΚΑΔ 94.99.16.  

67. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής/ΚΑΔ 96.02.  

68. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρείται η εξ αποστάσεως 

συμβουλευτική/ΚΑΔ 96.04.  

69. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/ ΚΑΔ 96.09.19.06.  

70. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων/ΚΑΔ 96.09.19.08.  

71. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/ΚΑΔ 96.09.19.09.  

72. Υπηρεσίες ιερόδουλου/ΚΑΔ 96.09.19.12.  

73. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες 

και άλλες εκδηλώσεις)/ ΚΑΔ 96.09.19.16.  

74. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/ΚΑΔ 96.09.19.17.  

75. Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας 

όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» 

(shops-in-a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά 

κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό 
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την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. Επιτρέπεται 

η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της Χώρας και 

συγκεκριμένα επί της ζώνης μετά το σημείο ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air 

side).  

76. Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρουμένης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/ΚΑΔ 

85.10.  

β) Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις της περ. α). Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες 

συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από 

τους ΚΑΔ της περ. α) με την προϋπόθεση της μη προσέλευσης κοινού.  

γ) Επιχειρήσεις που λειτουργούν με πολλαπλές δραστηριότητες (ΚΑΔ), συνεχίζουν 

τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ 

της περ. α) υπό τις εξής προϋποθέσεις:  

1. Η προσέλευση των επαγγελματιών - αγοραστών γίνεται με τήρηση των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων περί μάσκας, χρήσης απολυμαντικού κατά την είσοδο και 

τήρησης ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.  

2. Κατά την είσοδο στο κατάστημα οι επαγγελματίες - αγοραστές επιδεικνύουν 

έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η επαγγελματική τους ιδιότητα.  

3. Επιτρέπονται πωλήσεις μόνο με έκδοση τιμολογίου και όχι με απόδειξη λιανικής 

πώλησης.  

4. Η αναλογία επαγγελματιών - αγοραστών στον χώρο έκθεσης των επιχειρήσεων 

είναι 4:200 (άτομα/τ.μ.). Στα σημεία τιμολόγησης τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) 

μέτρου μεταξύ των πελατών και μεταξύ υπαλλήλων και πελατών.  

5. Απαγορεύεται η παρουσία μη επαγγελματία αυτοτελώς ή ως συνοδού άλλου 

επαγγελματία.  

 

Άρθρο 2 

Υποχρέωση χρήσης μάσκας 

1. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση 

χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την Επικράτεια, σε όλους τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων 

όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου 

προσώπου.  

2. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρούσα εξαιρούνται: α) τα άτομα 

για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται 

με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά 

ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.  

 

Άρθρο 3 

Περιορισμός της κυκλοφορίας 

1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που 

συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -  19, 

επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, 
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περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω, εκτός αν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του παρόντος. 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 για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό 

προσωπικό κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των 

καθηκόντων τους.  

2. Από τις 5.00 έως τις 21.00 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 τις διατάξεις 

της παρούσας.  

γ) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό, 

κτηνίατρο 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.  

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 έως 

τρία (3) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της 

ελάχιστης 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.  
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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.  

ιδ) Μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.  

ιε) Μετακίνηση για λόγους συμμετοχής σε κλινικές ασκήσεις φοιτητών τελευταίου 

έτους προγράμματος σπουδών α΄ κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι.  

3. 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.  

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).  

4. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 2 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 
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σχολείου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του μαθητή/της 

μαθήτριας. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (ιε) της παρ. 2 η βεβαίωση 

κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. όπου είναι εγγεγραμμένος κάθε φοιτητής/τρια, που 

δικαιούται βεβαίωση κίνησης, λόγω διενέργειας κλινικών ασκήσεων. Η βεβαίωση 

περιέχει το ονοματεπώνυμο του φοιτητή/της φοιτήτριας, τον τόπο κατοικίας του/ης, τη 

διεύθυνση του Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι., νοσοκομείου ή άλλου χώρου στον οποίο 

διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο 

φοιτά, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του φοιτητή/ της φοιτήτριας 

σε εβδομαδιαία βάση. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται ηλεκτρονικά 

από τη Γραμματεία προς τον φοιτητή/την φοιτήτρια μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη 

υπογραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι.. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια φέρει υποχρεωτικά μαζί 

του αστυνομική ταυτότητα. Οι βεβαιώσεις της παρούσας λαμβάνονται από την 

ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.  

5. Για τις περ. (γ) έως και (θ), καθώς και (ια) της παρ. 2, 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. 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. Για την περ. (ιδ), όταν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της βεβαίωσης 

της παρ. 3, απαιτείται η προσκόμιση δήλωσης καλλιέργειας που υποβάλλεται στο 

πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του 

Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), μαζί με σχετικό 

μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της σχετικής εντολής, κατά 

περίπτωση. 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. (ιε) της παρ. 2, ειδικώς στην περίπτωση μετακίνησης εκτός της 

οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή της Περιφέρειας Αττικής, η βεβαίωση κίνησης 

αφορά αποκλειστικά εφάπαξ μετακίνηση και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο 

μόνιμης κατοικίας και τον τόπο που εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας του 

Α.Ε.Ι. όπου φοιτά και αποτελεί τον προορισμό του/της και την αιτιολογία της κίνησης 

προς την περιφερειακή ενότητα που εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας του 

Α.Ε.Ι. λόγω συμμετοχής στη διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων με φυσική παρουσία 

σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια φέρει 

υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα.  

6. Ειδικώς από τις 21:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για 

τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς 
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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. 3 και 5.  

7. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

 

Άρθρο 4 

Μετακινήσεις εκτός Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας 

1. Απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίων της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας, ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εκτός των ορίων 

της Περιφέρειας, 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 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 και ε) για εφάπαξ μετάβαση 

φοιτητή/φοιτήτριας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου 

εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. για λόγους σπουδών, σύμφωνα 

με την περ. (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 3. Η περ. (ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 3 

εφαρμόζεται αναλόγως. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης 

εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 3.  

2. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρείται η μετακίνηση από και προς την 

Περιφερειακή Ενότητα Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

 

Άρθρο 5 

Θαλάσσιες συνδέσεις εντός της Χώρας 

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία κάθε τύπου πλοίου και σκάφους και της λειτουργίας 

πορθμείων για τη μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των 

ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, λαντζών και 

θαλασσίων ταξί από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και αντιστρόφως, καθώς 

και μεταξύ των νησιών της Χώρας. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου 

εξαιρείται η κυκλοφορία πλοίων και σκαφών προς τον σκοπό μεταφοράς επιβατών δια 

θαλάσσης για τους λόγους των περ. α), γ), στ), ζ), ι), ια) και ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 

3. Ειδικώς η μετακίνηση από τα μικρά νησιά προς τα μεγαλύτερα νησιά, καθώς και 

των κατοίκων του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων προς τη νήσο Πόρο, επιτρέπεται και 

για τους λόγους των περ. δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 3. Από την εφαρμογή της 

παρούσας εξαιρείται η μετακίνηση από και προς την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

2. Απαγορεύεται εντός της ελληνικής Επικράτειας ο απόπλους και ο κατάπλους κάθε 

τύπου ερασιτεχνικού σκάφους, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των 

επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας. Τα εν λόγω πλοία και 

σκάφη δύνανται να μετακινούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
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α) Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας που αφορούν σε μηχανική βλάβη, ζημία, 

κυβερνησία και λοιπές συναφείς, απολύτως αναγκαίες, περιπτώσεις που συναρτώνται 

με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,  

β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες 

διατάξεις και τις διαταγές των οικείων Λιμενικών Αρχών,  

γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια,  

δ) κατάπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και εκτέλεση λοιπών συναφών 

εργασιών. Μετά την περάτωση των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους για 

μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στον λιμένα ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε 

έτερο λιμένα επιθυμίας του Πλοιάρχου αυτού,  

ε) εξυπηρέτησης αποκλειστικά σκοπών που σχετίζονται με την ασφάλεια κρίσιμων 

ενεργειακών υποδομών της χώρας. Η παρούσα περίπτωση αφορά αποκλειστικά στα 

επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α’ 92).  

3. Απαγορεύεται ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια κρουαζιερόπλοιων, 

ανεξαρτήτως σημαίας για τη διενέργεια κρουαζιέρας. Κρουαζιερόπλοια, τα οποία ήδη 

κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, βρίσκονται ήδη εν πλω εντός της 

ελληνικής Επικράτειας για διενέργεια κρουαζιέρας δύνανται να τη συνεχίσουν χωρίς 

αποβίβαση των επιβατών στους λιμένες προσέγγισης της Χώρας, πλην του 

προγραμματισμένου τελικού λιμένα της κρουαζιέρας, εφόσον αυτός είναι ελληνικός. 

Μετά τον κατάπλου των πλοίων κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαγορεύεται η 

μετακίνησή τους εντός της ελληνικής Επικράτειας.  

 

Άρθρο 6 

Κυρώσεις 

Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων του άρθρου 1, επιβάλλονται, ανάλογα με τον 

βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής, κυρώσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:  

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους 

κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες των άρθρων 1 και 2, 

επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, εφόσον 

δεν υφίσταται στην παρ. 1 ειδικότερη διάταξη, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) 

ευρώ.  

3. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας των άρθρων 3 και 4 

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 3, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 

πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.  

4. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές 

κυρώσεις.  
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Άρθρο 7 

Ειδικές ρυθμίσεις ως προς την αντιμετώπιση πληθυσμών Ρομά, αστέγων, 

τοξικοεξαρτημένων ατόμων και ατόμων σιτιζομένων σε οργανωμένα συσσίτια κατά 

το χρονικό διάστημα περιορισμού της κυκλοφορίας 

1. Με ειδική μέριμνα του οικείου Δήμου ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο οι 

πληθυσμοί Ρομά έκαστης περιοχής, ώστε να παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του 

προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας εντός των καταυλισμών, υπό την 

επιφύλαξη των κατ’ εξαίρεση επιτρεπόμενων μετακινήσεων της παρούσας. Για τον 

σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή μπορεί να ζητεί τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής 

αρχής και να χρησιμοποιεί ηχητικά ενημερωτικά μηνύματα προς άμεση ενημέρωση 

των πληθυσμών αυτών.  

2. Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετακινούνται, με μέριμνα της 

οικείας δημοτικής αρχής, σε κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους 

παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περίθαλψη.  

3. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των Δήμων μεριμνούν για την κατ’ οίκον 

παράδοση του ημερησίου συσσιτίου σε δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων και 

δικαιούχους προγραμμάτων επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ). Σε 

περίπτωση που ο δικαιούχος για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε δηλώσει διεύθυνση 

διαμονής, αυτή δηλώνεται τηλεφωνικά από τον ίδιο στην αρμόδια υπηρεσία. 

Δικαιούχοι συσσιτίου της παρ. 2 σιτίζονται στις δομές στις οποίες μετακινούνται.  

 

Άρθρο 8 

Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων 

1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας για τη 

διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των 

προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

(Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι Διευθύνσεις 

Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική 

Αστυνομία, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του άρθρου 50 του ν. 4753/2020 

(Α΄ 227), και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

(Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά 

όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα αρμόδια όργανα 

των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, το ένστολο προσωπικό 

της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο 

προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου 

Αγοράς, καθώς και οι επιθεωρητές - ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).  

2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους 

και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη τους 

υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων 

φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο 

έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.  
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3. Οι αρμόδιες αρχές της περ. (α) της παρ. 1 που επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις 

και φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου 

και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr ή σε πλατφόρμα της ιστοσελίδας 

https://kye-gge.midev.gov.gr, τον προγραμματισμό και τα στοιχεία των σχετικών 

κυρώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα VI, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας, μετά από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της 

υπηρεσίας ή αρχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.  

 

Άρθρο 9 

Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων 

1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 8, μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου, διενεργούν 

ελέγχους για την τήρηση της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών 

παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (διοικητικό πρόστιμο 

και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται).  

2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των 

αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς 

λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.  

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά 

όργανα Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας (Παράρτημα V, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας), εφόσον συντρέχει περίπτωση. Αν 

η παράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή 

οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, η επιδιδόμενη πράξη 

θυροκολλάται στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η παράβαση με την παρουσία δυο (2) εκ 

των οικείων ελεγκτικών οργάνων. Για την άρνηση παραλαβής και τη θυροκόλληση 

γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα της επιδιδόμενης 

πράξης. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης 

Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει 

εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή της αρχής στην 

οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων 

πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται 

υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής 

Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας 

επί των αντιρρήσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, στις υπόλοιπες αρχές της παρ. 

1 του άρθρου 8, με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας ή της αρχής, 

συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών τις 

αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και 

στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει. Αν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις 

απορριφθούν, επικυρώνονται οι ήδη επιβληθείσες διοικητικές πράξεις (διοικητικό 

πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται) από τον Προϊστάμενο της 

υπηρεσίας ή αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση. Η προθεσμία υποβολής καθώς 

και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου αναστολής 

λειτουργίας της επιχείρησης/ οργανισμού/φορέα, το οποίο επιβάλλεται παραχρήμα με 

τη διαπίστωση της παράβασης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.  

 

Άρθρο 10 

https://kye-gge.midev.gov.gr/
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Επιβολή προστίμων 

1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής για κάθε 

παράβαση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα.  

2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που τιτλοφορείται «Πράξη Επιβολής 

Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας», βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος 

V που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία 

καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο Αριθμός 

Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση και 

αναγράφεται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Η πράξη συμπληρώνεται εις 

τριπλούν από το όργανο ελέγχου. Ακολούθως, ένα (1) αντίγραφο επιδίδεται στον 

ελεγχόμενο, ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας του ελεγχόμενου ή 

της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή 

αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια αρχή, το οποίο αποτελεί 

τον νόμιμο τίτλο βεβαίωσης παράβασης.  

3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμεται στα οικεία ελεγκτικά όργανα 

με μέριμνα και ευθύνη των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 8 της παρούσας αρμόδιων 

αρχών.  

4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα για 

τη βεβαίωση της παράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επιχείρησης, όπως 

ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 

(Α.Δ.Τ.) ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και να προσκομίσει στο πλαίσιο 

του ελέγχου, αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια 

λειτουργίας του καταστήματος ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας του ή οποιοδήποτε 

έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η επιφάνεια του. Σε περίπτωση που 

ο ελεγχόμενος αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε 

το όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.  

 

Άρθρο 11 

Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων 

1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα εξοφλούνται εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης 

της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, μέσω ηλεκτρονικού 

παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται, είτε απευθείας από την ιστοσελίδα 

https://www.gsis.gr/eparavolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο/Οριζόντια παράβολα), είτε 

από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις Τράπεζες, είτε από τη 

Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό 

Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές». 

Αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

που αναγράφεται στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής 

Λειτουργίας για την υποβολή αντιρρήσεων.  

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου αποστέλλεται από τις 

αρμόδιες αρχές, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή 

κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής 

Λειτουργίας, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να 



340 
 

βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’ 90).  

 

Άρθρο 12 

Γνωστοποίηση κυρώσεων 

Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 8 γνωστοποιούν την πράξη με την οποία επεβλήθη η 

διοικητική κύρωση της αναστολής λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης στην οικεία 

αρχή του δήμου στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ώστε να μην δύναται να 

λειτουργήσει εκ νέου μέσω της διαδικασίας αδειοδότησης του ν. 4442/2016 (Α’ 230), 

καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διοικητικού μέτρου.  

 

Άρθρο 13 

Αρχή ενημέρωσης του κοινού 

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της 

παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού 

αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.  

 

Άρθρο 14 

Ισχύς - Ειδικές και καταργούμενες διατάξεις 

1. Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6.00.  

2. Η εφαρμογή της παρούσας δεν θίγει τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που συνδέονται 

με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.  

3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας, οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου 

οφείλουν να μεριμνούν για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρίες 

και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.  

4. Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της, 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 CΟVID -  19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 

7 Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 5255).  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Μ.Φ.Η.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ 

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 
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1. Για την ασφαλή λειτουργία των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και 

των κλειστών δομών που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες, λαμβάνονται τα ακόλουθα 

μέτρα για τους εργαζόμενους, τους φιλοξενούμενους και κάθε πρόσωπο που εισέρχεται 

σε αυτές:  

α. Υποχρεούνται να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και τα μέτρα αναπνευστικής 

υγιεινής καθώς και τους ισχύοντες κανόνες τήρησης αποστάσεων.  

β. Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και εφαρμογής απολυμαντικού σε 

επιφάνειες, αντικείμενα και εξοπλισμό.  

γ. Καθημερινή ενεργητική επιτήρηση των ασθενών/ φιλοξενούμενων για τυχόν 

εκδήλωση συμπτωμάτων συμβατών με τον κορωνοϊό CΟVID -  19 (πυρετός, βήχας, 

αναπνευστική δυσχέρεια) δύο (2) φορές την ημέρα.  

δ. Υποχρεωτικός προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος για κορωνοϊό CΟVID -  19 σε 

όλους τους εργαζόμενους των Μ.Φ.Η. που επιστρέφουν από άδεια τουλάχιστον πέντε 

(5) ημερών ή προσλαμβάνονται ως εργαζόμενοι στις μονάδες αυτές.  

2. Σε κάθε Μ.Φ.Η. και κλειστή δομή που φιλοξενεί ευπαθείς ομάδες ορίζεται 

υπεύθυνος για τη διαχείριση περιπτώσεων υποψίας κρούσματος λοίμωξης 

CΟVID -  19 και διαπιστωμένων κρουσμάτων, ο επιστημονικός υπεύθυνος ή, σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει, ο διευθυντής ή ο διοικητής ή ο πρόεδρος αυτού καθώς και 

ο αναπληρωτής του.  

3. α. Το προσωπικό και οι εθελοντές των Μ.Φ.Η. και των κλειστών δομών που 

φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες υποχρεούται, με ευθύνη του υπευθύνου της παρ. 2, σε 

καθημερινή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου του Παραρτήματος 1, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

β. O υπεύθυνος της παρ. 2 συλλέγει και εξετάζει σε καθημερινή βάση τα 

ερωτηματολόγια της περ. α΄. Εφόσον από τις δοθείσες απαντήσεις διαπιστώσει 

περιπτώσεις υποψίας κρούσματος, ενημερώνει αμελλητί, για τα ανωνυμοποιημένα 

στοιχεία του ερωτηματολογίου, τηλεφωνικώς και ακολούθως εγγράφως, με κάθε 

πρόσφορο μέσο, τον εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος υποχρεούται να 

ενημερώσει αμελλητί τηλεφωνικώς και ακολούθως εγγράφως, με κάθε πρόσφορο 

μέσο, τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας.  

4. Τα μέτρα της παρ. 1 και η διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων εξειδικεύονται στο 

Παράρτημα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

5. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές Μ.Φ.Η. που επιστρέφουν από άδεια 

τουλάχιστον πέντε (5) ημερών, υποβάλλονται υποχρεωτικά, τουλάχιστον σαράντα 

οκτώ (48) ώρες πριν την επάνοδό τους στην εργασία, σε προληπτικό εργαστηριακό 

έλεγχο για κορωνοϊό CΟVID -  19 με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη 

στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε δωρεάν από δημόσιες δομές 

υγείας της Χώρας είτε από ιδιωτικά εργαστήρια.  

Οι εργοδότες ή οι προϊστάμενοι των εργαζομένων/ εθελοντών στις Μ.Φ.Η. 

υποχρεούνται να ελέγχουν την πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου, 

πριν επιτραπεί στους εργαζόμενους η επάνοδος στους χώρους ευθύνης τους. Τα δύο 

προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται αναλόγως και στους εργαζόμενους των Μ.Φ.Η., οι 

οποίοι προσλαμβάνονται το πρώτον μετά τη δημοσίευση της παρούσας, ώστε 

τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους να 

έχουν υποβληθεί υποχρεωτικά σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για τον κορωνοϊό 

CΟVID -  19.  
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Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία 

αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο κάθε Υ.ΠΕ., αλλά και των νοσοκομείων 

αρμοδιότητάς της, ορίζονται τα νοσοκομεία και οι φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας, καθώς και κάθε τυχόν συναρμόδιος φορέας, όπως υγειονομικές δομές 

περιφερειών, όπου μπορούν να διενεργούνται οι προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι 

για κορωνοϊό CΟVID -  19.  

 

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

Για το προσωπικό:  

• Γενική χρήση ιατρικής μάσκας από όλο το προσωπικό (όλη την ώρα της βάρδιας) 

καθώς και ασπίδας προσώπου όπου απαιτείται.  

• Συνεχής ευαισθητοποίηση προσωπικού.  

• Εκπαίδευση σε τακτική βάση όλου του προσωπικού από άτομο που έχει οριστεί για 

τον σκοπό αυτό.  

• Αυστηρό screening όλου του προσωπικού:  

o Καθημερινή θερμομέτρηση κατά την είσοδο.  

o Καθημερινή συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικού με συμπτώματα και 

επιδημιολογικά σημαντική επαφή ή ταξίδι σε χώρα/περιοχή με αυξημένο επιπολασμό.  

o Αν δεν υπάρχουν κρούσματα στην δομή, RT-PCR testing δειγματοληπτικά ή/και 

μέσω δεξαμενοποίησης δειγμάτων από πέντε έως δέκα (5-10) εργαζόμενους (sample 

pooling).  

o Σε περίπτωση που υπάρξουν > από δύο (2) στην δομή υποχρεωτικός έλεγχος (RT-

PCR) όλου του προσωπικού ανά εβδομάδα.  

• Απομάκρυνση από την εργασία με την εμφάνιση συμπτωμάτων ή μετά από επαφή 

με επιβεβαιωμένο κρούσμα και διενέργεια test (απομάκρυνση για τουλάχιστον επτά [7] 

ημέρες αν PCR θετικό).  

• Πρόβλεψη για αντικατάσταση προσωπικού.  

• Συστήνεται η κατά το δυνατόν αποφυγή ταυτόχρονης απασχόλησης του 

προσωπικού σε περισσότερες της μιας δομής.  

Για τους φιλοξενούμενους:  

• Προϋποθέσεις εισαγωγής κάθε ασθενούς/φιλοξενούμενου στην δομή (κλινική 

αξιολόγηση, δύο διαδοχικά test RT-PCR αρνητικά)  

• Έγκαιρη διάγνωση (ευαισθητοποίηση προσωπικού για την αναγνώριση 

συμπτωμάτων, θερμομέτρηση - μέτρηση κορεσμού αιμοσφαιρίνης κ.λπ. ζωτικά δύο 

φορές σε κάθε νοσηλευτική βάρδια).  

• Άμεση απομόνωση υπόπτων περιστατικών και cohorting αν υπάρξουν περισσότερα 

του ενός.  

• Προληπτικό RT-PCR τρόφιμους/φιλοξενούμενους ανά μήνα μέσω 

δειγματοληπτικού ελέγχου ή μέσω δεξαμενοποίησης δειγμάτων από πέντε έως δέκα (5-

10) φιλοξενούμενους (sample pooling).  
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• Εφαρμογή κανόνων αποστασιοποίησης σε κοινόχρηστους χώρους (εντευκτήρια, 

κ.λπ.).  

• Λήψη γεύματος στο δωμάτιο εφ’ όσον στην τραπεζαρία δεν μπορούν να τηρηθούν 

οι αποστάσεις.  

• Εξασφάλιση χώρου (μονόκλινο) για προσωρινή απομόνωση κρούσματος ή πιθανού 

κρούσματος.  

Για τις δομές:  

• Εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης κρούσματος/πιθανού κρούσματος.  

• Εξασφάλιση επάρκειας υλικών (απολυμαντικά κλπ.) και μέσων ατομικής 

προστασίας.  

• Αλκοολικά διαλύματα στα δωμάτια/κρεβάτια.  

• Διαθεσιμότητα χαρτομάντηλων/μασκών σε όλους τους χώρους.  

• Διαθεσιμότητα οξυγόνου.  

• Διαθεσιμότητα νιπτήρων πλήρως εξοπλισμένων (υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες, 

ποδοκίνητος κάδος).  

• Σύστημα επικοινωνίας με συγγενείς/επισκέπτες (sms, διαδίκτυο, κ.λπ.).  

• Σήμανση/πινακίδες/πόστερ (υπενθύμιση κανόνων υγιεινής, υγιεινής των χεριών, 

υγιεινής του βήχα και του φταρνίσματος, κ.λπ.).  

• Καθαριότητα - τήρηση πρωτοκόλλων καθαρισμού και απολύμανσης χώρων και 

επιφανειών - διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων (https://eody.gov.gr/odigies-

giaton-katharismo-perivallontos-choron-parochis-ypiresionygeias-poy-echoyn-

ektethei-ston-io-sars-cov-2/).  

• Λήψη μέτρων για επαρκή φυσικό αερισμό καθώς και μέτρα διασφάλισης της 

διασποράς του ιού SARS-CoV-2 κατά την χρήση των κλιματιστικών μονάδων 

(https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-

prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-

ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn).  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ CΟVID -  19 ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΚΥΤ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

1. Προσωρινός περιορισμός κυκλοφορίας των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών 

στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές φιλοξενίας όλης της Επικράτειας αυστηρά εντός αντίστοιχης 

περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον 

επιχειρησιακό σχεδιασμό της.  

2. Καθημερινά και από ώρα 7:00 έως και ώρα 19:00 δίνεται η δυνατότητα σε 

εκπροσώπους οικογενειών ή ομάδων των διαμενόντων στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών να μεταβαίνουν για την κάλυψη των απαραίτητων 

αναγκών τους στα πλησιέστερα αστικά κέντρα. Στις περιοχές όπου είναι δυνατή η 

μετάβαση με μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτή γίνεται χωρίς να προκαλούνται 

https://eody.gov.gr/odigies-giaton-katharismo-perivallontos-choron-parochis-ypiresionygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/odigies-giaton-katharismo-perivallontos-choron-parochis-ypiresionygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/odigies-giaton-katharismo-perivallontos-choron-parochis-ypiresionygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn
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καταστάσεις συγχρωτισμού στο εκάστοτε μέσο. Ο έλεγχος των ως άνω μέτρων 

πραγματοποιείται από προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.  

3. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η Διοίκηση των Κ.Υ.Τ. και των 

δομών φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών οφείλουν να ενημερώνουν τους πολίτες 

τρίτων χωρών που διαμένουν στα Κ.Υ.Τ. και στις εν λόγω δομές μέσω γραπτών και 

ακουστικών (μεγαφωνικά) μηνυμάτων σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, καθώς και 

όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της δομής για τους λόγους 

εφαρμογής του ανωτέρου περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής 

τήρησής του. Κατόπιν επικοινωνίας με τους αντίστοιχους φορείς και τα τοπικά 

τμήματα των διεθνών οργανισμών είναι δυνατή η έκδοση ονομαστικής λίστας 

προσωπικού των διεθνών οργανισμών, καθώς και των φορέων της κοινωνίας των 

πολιτών, η οποία δίνει το δικαίωμα εισόδου στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές. Για το χρονικό 

διάστημα της παρ. 1 επισκέψεις ή δραστηριότητες που δεν άπτονται της στέγασης, της 

σίτισης και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των επωφελούμενων και απαιτούν 

μετακίνηση εντός της περιμέτρου του περιορισμού επιτρέπονται κατόπιν άδειας της 

Διοίκησης του Κ.Υ.Τ. και των δομών.  

4. Για την παροχή νομικών υπηρεσιών στους διαμένοντες στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές 

φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, πρόσβαση δίδεται κατόπιν έγκρισης της Διοίκησης 

του Κ.Υ.Τ. και των δομών και σε ειδικό χώρο, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι εργαζόμενοι 

εντός του Κ.Υ.Τ. και των δομών καλούνται να τηρούν αυστηρά τους κανόνες 

προσωπικής υγιεινής και τα ατομικά μέτρα προστασίας της υγείας τους, όπως αυτά 

αναφέρονται σε σχετικές ανακοινώσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

(Ε.Ο.Δ.Υ.) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.  

5. Εντός της περιμέτρου των Κ.Υ.Τ. και των δομών φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών 

αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για 

το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού CΟVID -  19 και για την 

πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους των Κ.Υ.Τ. και των εν 

λόγω δομών.  

6. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας 

και δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων, 

διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγμών.  

7. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται ως προς τις μετακινήσεις των αιτούντων άσυλο 

πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών, καθώς επίσης και αναγνωρισμένων 

προσφύγων ή τελούντων υπό καθεστώς επικουρικής προστασίας, που 

πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένα μέσα (όπως πλοία, αεροπλάνα, 

σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες, λεωφορεία και αυτοκίνητα) για λόγους δημόσιας 

ασφάλειας ή στο πλαίσιο προγραμμάτων στέγασης και μετεγκατάστασης των 

παραπάνω προσώπων (όπως το HELIOS και το ΕΣΤΙΑ ΙΙ).  

8. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας, εξαιρείται η είσοδος πολιτών τρίτων χωρών σε 

δομές ή Κ.Υ.Τ. στο πλαίσιο οργανωμένων μετακινήσεων, που διενεργούνται από την 

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεταξύ των περιφερειακών της υπηρεσιών, 

ήτοι δομών υποδοχής και φιλοξενίας, εποπτείας του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου.  

9. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις των Περιφερειακών 

Γραφείων Ασύλου (Π.Γ.Α.), που εδρεύουν εντός ή εκτός των ορίων των Κ.Υ.Τ., η 

λειτουργία των οποίων δεν αναστέλλεται σε περίπτωση αναστολής εξόδου. Οι 

Διοικητές των Κ.Υ.Τ. και οι Προϊστάμενοι των Π.Γ.Α., σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., 
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λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέσο, κατά λόγο αρμοδιότητας για την ασφαλή 

προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση από και προς τις εγκαταστάσεις των Π.Γ.Α. 

του προσωπικού των Π.Γ.Α., των πολιτών τρίτων χωρών, των νομικών παραστατών 

και συμβούλων αυτών, των μεταφραστών και όποιου άλλου προσώπου υφίσταται 

απόλυτη ανάγκη να προσέρχεται στις εγκαταστάσεις αυτών.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

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 

Μητροπολιτικών Ναών, 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 

CΟVID -  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 
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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 CΟVID -  19. Οι απαγορεύσεις επισκέψεων 

και όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της Αθωνικής 

Πολιτείας, αποφασίζονται από τον Διοικητή του Αγίου Όρους, κατόπιν προηγούμενης 

ενημέρωσης της Ιεράς Κοινότητας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα. Με 

την ως άνω απόφαση απαγορεύεται η είσοδος όλων των επισκεπτών στη Χερσόνησο 

του Άθω ή παρατείνεται ισχύουσα απαγόρευση κατά το αναγκαίο χρονικό διάστημα. 

Ο Διοικητής εποπτεύει την ορθή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, είτε αυτά 

λαμβάνονται από τον ίδιο τοπικά είτε λαμβάνονται σε επίπεδο Επικράτειας.  

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.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη 

διάρκεια όλων των αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, το προσωπικό 

και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.  

2. Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου και 

έκτακτου προσωπικού των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών που 

επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των 

επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η 

ελεγχόμενη επιβίβαση - αποβίβαση και αναμονή προς αποφυγή συνωστισμού. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

(σ.σ. αφορά σε Υπόδειγμα Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

(Ακολουθεί Υπόδειγμα) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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ΕΝΤΥΠΟ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ 

Μ.Φ.Η ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

(Ακολουθεί Εντυπο-Ερωτηματολόγιο) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Μ.Φ.Η. ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Οδηγίες για το προσωπικό:  

1. Γενική χρήση ιατρικής μάσκας από όλο το προσωπικό (όλη την ώρα της βάρδιας) 

καθώς και ασπίδας προσώπου όπου απαιτείται.  

2. Επιβάλλεται η τήρηση των βασικών προφυλάξεων σε όλες τις δραστηριότητες του 

προσωπικού, ακόμα και εκτός της δομής (π.χ. κατά την προσέλευση ή αποχώρηση με 

μέσα μαζικής συγκοινωνίας).  

3. Ομαδοποίηση προσωπικού και ανάθεση φροντίδας συγκεκριμένων 

δωματίων/φιλοξενουμένων για την κάθε ομάδα χωρίς αλλαγές από μέρα σε μέρα.  

4. Εκπαίδευση σε τακτική βάση όλου του προσωπικού σχετικά με την χρήση 

ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού από εκπαιδευτή που έχει οριστεί για τον σκοπό 

αυτό. Επίσης ενθαρρύνεται η συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα τηλε-

εκπαίδευσης πάνω στο αντικείμενο.  

5. Συνεχής ευαισθητοποίηση προσωπικού με διαλέξεις, ηχητικά μηνύματα, 

τηλεφωνικά sms κ.λπ.  

6. Αυστηρό screening όλου του προσωπικού:  

i. Καθημερινή θερμομέτρηση κατά την είσοδο και διατήρηση των μετρήσεων σε 

αρχείο,  

ii. Καθημερινή συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικού με συμπτώματα και έκθεση 

στον SARS-CoV-2 ή ύποπτο κρούσμα ή ταξίδι σε χώρα/περιοχή με αυξημένο 

επιπολασμό,  

iii. Αν δεν υπάρχουν κρούσματα στην δομή, περιοδικό RT-PCR testing 

δειγματοληπτικά και με δεξαμενοποίηση δειγμάτων από 5 εργαζόμενους (sample 

pooling), σύμφωνα με πρωτόκολλο που θα εκπονήσει ο ΕΟΔΥ,  

iv. Υποχρεωτικό test στο προσωπικό που επανέρχεται στην εργασία μετά από άδεια 

απουσίας μεγαλύτερη των πέντε (5) ημερών,  

v. Σε περίπτωση που υπάρξει κρούσμα στην δομή, υποχρεωτικός έλεγχος (RT-PCR) 

όλου του προσωπικού ανά εβδομάδα μέχρι την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από 

την ημερομηνία εμφάνισης του τελευταίου κρούσματος.  

7. Απομάκρυνση από την εργασία άμεσα μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων και 

διενέργεια RT-PCR test: σε περίπτωση θετικού PCR test για Covid - 19, απομάκρυνση 

από την εργασία για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες.  

8. Σε περίπτωση υψηλού κινδύνου επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα: καραντίνα 

επτά (7) ημερών και διενέργεια test πριν την επιστροφή.  

9. Τήρηση των αποστάσεων όπου αυτό είναι εφικτό, με αποφυγή ομαδικών 

διαλειμμάτων ή συγχρωτισμού σε καντίνες, εντευκτήρια κ.λπ.  
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10. Συστήνεται η κατά το δυνατόν αποφυγή ταυτόχρονης απασχόλησης του 

προσωπικού σε περισσότερες της μιας δομής καθώς και σε άλλες δομές φιλοξενίας 

(ξενοδοχεία) ή σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

Οδηγίες για τους φιλοξενούμενους/ωφελούμενους:  

1. Προϋποθέσεις εισαγωγής κάθε ασθενούς/φιλοξενούμενου στην δομή 

(υποχρεωτική η κλινική αξιολόγηση και αρνητικό test RT-PCR που έχει 

πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 48 ώρες πριν την μεταφορά).  

2. Χωροταξικός διαχωρισμός φιλοξενουμένων ανάλογα με το αν χρήζουν αυξημένης 

φροντίδας ή είναι περιπατητικοί.  

3. Απαγόρευση εξόδου των φιλοξενουμένων στις περιόδους που απαγορεύονται τα 

επισκεπτήρια.  

4. Προσπάθεια έγκαιρης διάγνωσης του Covid - 19 μέσω ενεργητικής επιτήρησης 

όλων των φιλοξενουμένων (θα πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση του προσωπικού 

για αναγνώριση των συμπτωμάτων και να διενεργείται θερμομέτρηση - μέτρηση 

κορεσμού αιμοσφαιρίνης κλπ ζωτικά σημεία, 1-2 φορές σε κάθε νοσηλευτική βάρδια). 

5. Άμεση απομόνωση υπόπτων περιστατικών και cohorting (νοσηλεία στον ίδιο 

θάλαμο) αν υπάρξουν περισσότερα του ενός κρούσματα.  

6. Προληπτικός περιοδικός δειγματοληπτικός έλεγχος με RT-PCR στους 

φιλοξενούμενους/ωφελούμενους με δεξαμενοποίηση δειγμάτων από 5 

φιλοξενούμενους (sample pooling) σύμφωνα με πρωτόκολλο που θα εκπονήσει ο 

ΕΟΔΥ.  

7. Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος θα πρέπει να ακολουθήσει ιχνηλάτηση με 

δειγματοληψία για test Covid - 19 με RT-PCR σε όλους τους φιλοξενούμενους.  

8. Εφαρμογή κανόνων αποστασιοποίησης σε κοινόχρηστους χώρους (εντευκτήρια, 

κ.λπ.).  

9. Χρήση μη ιατρικής (προστατευτικής) μάσκας σε όσους είναι περιπατητικοί και εφ’ 

όσον το επιτρέπει η νευρολογική/αναπνευστική τους κατάσταση  

10. Λήψη γεύματος/δείπνου κλπ στο δωμάτιο του φιλοξενούμενου, εφ’ όσον στην 

τραπεζαρία δεν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις.  

Οδηγίες για τις δομές (διοίκηση):  

1. Εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης κρούσματος/ πιθανού κρούσματος:  

i. Σχέδιο αντιμετώπισης μεμονωμένων κρουσμάτων Covid - 19 σε φιλοξενούμενους.  

ii. Σχέδιο αντιμετώπισης συρροής κρουσμάτων σε φιλοξενούμενους - διερεύνηση 

δυνατότητας έστω και προσωρινής νοσηλείας περιπτώσεων Covid - 19 με ήπια ή και 

καθόλου συμπτωματολογία.  

iii. Σχέδιο αντιμετώπισης συρροής κρουσμάτων σε προσωπικό - σχέδιο 

αντικατάστασης προσωπικού - λειτουργίας με μειωμένο προσωπικό - διερεύνηση 

δυνατότητας άμεσης εξασφάλισης προσωπικού από ΕΟΔΥ.  

2. Άμεση ενημέρωση ΕΟΔΥ (τηλ 210-5212054) σε περίπτωση διάγνωσης 

κρούσματος Covid - 19 σε φιλοξενούμενο/τρόφιμο ή σε προσωπικό.  

3. Εμβολιασμός των φιλοξενουμένων έναντι γρίπης και όλων των προβλεπομένων 

εμβολίων σύμφωνα με την ηλικία τους και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.  
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4. Καθιέρωση πολιτικής χορήγησης αναρρωτικών αδειών προσωπικού, ακόμα και με 

ελάχιστα συμπτώματα.  

5. Εξασφάλιση καθημερινής επάρκειας αλλά και ικανού αποθέματος υλικών 

(απολυμαντικά, αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα, κάδοι, σάκοι απορριμμάτων, 

κ.λπ.) καθώς και μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες απλές χειρουργικές, 

μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2/FFP3, προσωπίδες, προστατευτική 

ενδυμασία, αδιάβροχη ποδιά, ποδονάρια).  

6. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας παροχής οξυγόνου ή φιαλών οξυγόνου στα δωμάτια 

των φιλοξενουμένων.  

7. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας νιπτήρων πλήρως εξοπλισμένων (υγρό σαπούνι, 

χειροπετσέτες, ποδοκίνητος κάδος).  

8. Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου (κενό μονόκλινο με εύκολη πρόσβαση και ει 

δυνατόν σε απομόνωση σε σχέση με τα υπόλοιπα δωμάτια) για προσωρινή απομόνωση 

βεβαιωμένου ή πιθανού κρούσματος Covid - 19.  

9. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για το δωμάτιο 

νοσηλείας (θερμόμετρο, πιεσόμετρο, παλμικό οξύμετρο, ακουστικά, μόνιτορ 

παρακολούθησης, φιάλη οξυγόνου αν δεν υπάρχει δίκτυο παροχής, ποδοκίνητος κάδος 

απορριμμάτων και σάκοι απορριμμάτων).  

10. Εξασφάλιση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού σε κάθε βάρδια, για την 

πιθανότητα εφαρμογής φροντίδας σε Covid - 19 (+) ασθενή.  

11. Τοποθέτηση αλκοολικών διαλυμάτων σε όλα τα δωμάτια όπου αυτό είναι εφικτό 

ή σε διαδρόμους που επιβλέπονται.  

12. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας χαρτομάντηλων/μασκών σε όλους τους 

κοινόχρηστους χώρους.  

13. Ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας με φιλοξενούμενους/συγγενείς/επισκέπτες 

(SMS, Skype, διαδίκτυο, κ.λπ.).  

14. Σήμανση - ανάρτηση πινακίδων/πόστερ (για υπενθύμιση κανόνων υγιεινής, 

υγιεινής των χεριών, υγιεινής του βήχα και του φταρνίσματος, κ.λπ.).  

15. Καθαριότητα - τήρηση πρωτοκόλλων καθαρισμού και απολύμανσης χώρων και 

επιφανειών - διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων (https://eody.gov.gr/odigies-gia-

ton-katharismo-perivallontos-choronparochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-

stonio-sars-cov-2/).  

Λήψη μέτρων για επαρκή φυσικό αερισμό καθώς και μέτρα διασφάλισης της 

διασποράς του ιού SARS-CoV-2 κατά την χρήση των κλιματιστικών μονάδων 

(https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-

prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-

ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn). 

 

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

 

https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-katharismo-perivallontos-choronparochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-stonio-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-katharismo-perivallontos-choronparochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-stonio-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-katharismo-perivallontos-choronparochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-stonio-sars-cov-2/
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn
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954. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

130022 της 7/7.12.2020 «Καθορισμός ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών 

και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε 

η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5387)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

(α) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133),  

(β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),  

(γ) την παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 «Κύρωση 

της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

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

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης” (Α’ 68) και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 28 «Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών» 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) και από το άρθρο 80 του ν. 4758/2020 

«Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του 

παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών σχολαζουσών 

κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα 

για την προσέλευση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242 και ισχύει,  

(δ) τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.  4758/2020 (Α’ 242),  

(ε) την υπ’ αρ. 34077-01.04.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

επενδύσεων (Β’ 1116),  

(στ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192),  

(ζ) 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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), και διορθώσεις σφαλμάτων στο 

π.δ. 83/2019 (Α’ 126).  

(θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8majrMjI0jgX3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR-xvtoSXiUVJQktp4BZZeWWCoL7SjAF5TD3UJNYwszK
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2. Tην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342/24.11.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας 

(Β’ 5198).  

3. Tην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 76273/26.11.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας 

(Β’ 5249).  

4. Tην υπ’ αρ. 129315/4.12.2020, Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

5. Την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού 

COVID-19 και την διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε συγκεκριμένες 

υπηρεσίες υγείας.  

6. Την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  

7. Την ανάγκη καθορισμού ανώτατων τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες για την 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας που σχετίζονται άμεσα με την πρόληψη και διάγνωση 

του κορωνοϊού SARS-CoV2.  

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα εκμετάλλευσης και λοιπών μη θεμιτών 

εμπορικών πρακτικών, δια της παρούσης, καθορίζουμε ως ανώτατα όρια τιμών 

πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), τα ακόλουθα: 

1) Για το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού 

ελέγχου Real Time.  

- PCR, α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος 

κ.λπ.), το ποσό των σαράντα ευρώ (40 €) και β) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της 

δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το 

ποσό των είκοσι ευρώ (20 €).  

2) Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο 

ταχείας δοκιμασίας (Rapid Test), α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής 

υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.) στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές 

κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των δέκα ευρώ (10 €) και 

β) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας, στα ιδιωτικά διαγνωστικά 

εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές το ποσό των δέκα ευρώ (10 €).  

3) Οι ανώτατες τιμές που προβλέπονται στις οικείες 1β) και 2β) ως άνω παραγράφους, 

δεν ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός 

ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και ιδιωτικών κλινικών οπότε η τιμή τους 

διαμορφώνεται ελεύθερα.  

4) Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά, οφείλουν να 

αναρτήσουν σε εμφανές για το κοινό σημείο και στις ιστοσελίδες τους, τιμοκατάλογο 

με τις ως άνω προβλεπόμενες ανώτατες τιμές.  

5) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 2, επιβάλλεται 

διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €).  

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της. 
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----------.--------- 

 

955. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/62577 της 1/7.12.2020 

«Κατανομή οργανικών θέσεων του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ”» (B’ 

5388)  
 

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

 

956. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 49989/1266 της 4/7.12.2020 

«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β’ 5391) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοσφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση 

των ανέργων» (Α’ 235).  

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 

(Α’ 76).  

3. Το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 

τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).  

4. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).  

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).  

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

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

7. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει και 

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

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8majrMjI0jgXuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfrTsRt0ZXKWYHmfM0bSA23PwPS6uEMMAKMzoMVBEPxL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8majrMjI0jgXuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfrTsRt0ZXKWYHmfM0bSA23PwPS6uEMMAKMzoMVBEPxL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zT3FrY18BEMtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdLnITXzjdfC1o6zy7Wjh4FGqRo1Jk-w3xPfBiNeoS24
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9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

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

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

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

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

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

14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 155).  

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

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

16. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 

εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

17. Την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των 

εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993), όπως ισχύει.  

18. Την υπό στοιχεία 48713/1232/26.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή 

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 

κατά τον μήνα Νοέμβριο» (Β’ 5246).  

19. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «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), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71608/9.11.2020 (Β’ 4946), Δ1α/Γ.Π.οικ.72687/12.11.2020 

(Β’ 4999), Δ1α/ Γ.Π.οικ.72989/14.11.2020 (Β’ 5043) και Δ1α/Γ.Π.οικ.73325/ 

16.11.2020 (Β’ 5060) κοινές υπουργικές αποφάσεις.  

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 76629/27.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση 

«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) 

και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 78363/5.12.2020 (Β΄ 5350) κοινή απουργική 

απόφαση.  

21. Την υπό στοιχεία οικ. 45664/2434/2.12.2020 (Ορθή Επανακοινοποίηση) 

εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

22. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων στήριξης εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020, ένεκα 
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της απαγόρευσης λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής ή του γεγονότος ότι 

εξακολουθούν να πλήττονται από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής 

επιβάρυνσης της Χώρας και της υποχρέωσης τήρησης των έκτακτων προληπτικών 

μέτρων προστασίας.  

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη για κάθε 

εβδομάδα αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, για τον μήνα Δεκέμβριο, η 

οποία ανέρχεται έως το ποσό των εκατόν τριών εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα 

χιλιάδων ευρώ (103.710.000,00 €) και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2020, στον ΕΦ 

1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899, αποφασίζουμε:  

 

Την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον 

μήνα Δεκέμβριο 2020, ως εξής:  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής 

για τον μήνα Δεκέμβριο 2020 

 

Άρθρο 1 

Επιχειρήσεις - Εργοδότες που υποχρεωτικά θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις 

εργασίας των εργαζομένων τους 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Επικράτεια, των 

οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή 

δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από 

το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα της παρούσας, για 

όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις 

συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 

4η Νοεμβρίου 2020 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των 

εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Δεκέμβριο.  

2. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 

του παρόντος άρθρου, που έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση α’ φάσεως για 

την ένταξη εργαζομένων τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», του άρθρου 31 του 

ν. 4690/2020 (Α’ 104), στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για τον μήνα Δεκέμβριο, τίθενται 

υποχρεωτικά σε αναστολή για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή και 

συνεπώς οι επιχειρήσεις - εργοδότες οφείλουν προηγουμένως να προβούν σε 

τροποποίηση/ορθή επανάληψη της ανωτέρω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.  

3α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες συμβάσεις λήγουν 

μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών με 

εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή. Μετά το πέρας του 

διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον 

συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν 

συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις 
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επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν 

συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

β. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις  - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι επιδοτούνται από 

το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 

28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή, κατά παρέκκλιση 

της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής 

υπουργικής απόφασης, και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρούσας 

παραγράφου.  

4α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, για τις περιπτώσεις 

εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, 

δύνανται να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν 

τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτή δύναται να 

παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο, υποβάλλοντας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του 

επόμενου μήνα, το «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ-

ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ Π.Ν.Π. 

(Α’ 55/11.03.2020)» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων.  

β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δύνανται να 

προσλαμβάνουν εργαζομένους κάνοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό 

Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για τις περιπτώσεις 

εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ. Οι 

συμβάσεις εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και 

ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρούσας παραγράφου.  

γ. Οι επιχειρήσεις -εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, για τις εξαιρέσιμες 

δραστηριότητες από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την αναστολή συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων τους, είτε ως επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους 

με εντολή δημόσιας αρχής, είτε ως πληττόμενες, κατά τα οριζόμενα για τις επιχειρήσεις 

των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στην παρ. 7 

του παρόντος άρθρου και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 

2 του Κεφ. Β.  

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δύνανται να 

προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 

τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, 

στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

δωδέκατο της από 1.5.2020 ΠΝΠ (Α’ 90).  

6. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για όσο χρονικό 

διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε 

περίπτωση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε 

μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση 

πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα που πλήττονται για τον μήνα Δεκέμβριο 2020 
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Άρθρο 1 

Επιχειρήσεις - εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας 

των εργαζομένων τους 

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που 

ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα της 

παρούσας, δύνανται κατά τον μήνα Δεκέμβριο κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 

τριάντα (30) ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020:  

α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, ή και  

β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου 

των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.  

2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό 

εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της 

επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν χρήση 

του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε 

ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις εργασίας 

επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων 

επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), κατά 

παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) 

κοινής υπουργικής απόφασης.  

4. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 

του παρόντος άρθρου που έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση α’ φάσεως για 

την ένταξη εργαζομένων τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του 

ν. 4690/2020 (Α’ 104) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τον μήνα Δεκέμβριο, δύνανται να τεθούν 

σε αναστολή και οι επιχειρήσεις - εργοδότες οφείλουν προηγουμένως να προβούν σε 

τροποποίηση/ορθή επανάληψη της ανωτέρω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.  

 

Άρθρο 2 

Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας - Ρήτρα διατήρησης θέσεων 

εργασίας - Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου - Ανάκληση 

αναστολών συμβάσεων εργασίας 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, για 

όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και 

σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν 

σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση 

πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.  

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου που 

κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για τον μήνα 

Δεκέμβριο, υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να 
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διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, 

για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας των εργαζομένων αυτών. Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, 

σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε 

διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό 

διάστημα που οι επιχειρήσεις -εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής.  

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.  

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.  

3. Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων 

σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, που 

είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν, δύναται να παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο έως 

τριάντα (30) ημέρες και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020. Επίσης, δύνανται να 

τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 

ορισμένου χρόνου εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 

2020.  

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης 

της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα 

χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει 

αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από 

τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το 

Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα της παρούσας, και 

έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των 

εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε 

αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει 

ανακληθεί η αναστολή τους. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 31η 

Δεκεμβρίου 2020.  

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου: α. 

δύνανται να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του 

ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους 

των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή,  

β. υποχρεούνται, για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν 

έχουν τεθεί σε αναστολή, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής 

εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το 

σύστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. οικ. 44921/1377/2.11.2020 (Β’ 4830) 

κοινή υπουργική απόφαση.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού- Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για 

τις περιπτώσεις των κεφαλαίων Α και Β 
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Άρθρο 1 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων Α και Β της παρούσας, 

των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α’ 76), κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα 

τεσσάρων ευρώ (534,00 €), που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες.  

2. Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη 

και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και 

ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, 

συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του 

ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς 

τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα 

ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.  

3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία του χρονικού 

διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων A και Β της παρούσας, προβαίνουν 

είτε σε αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας 

τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά, είτε σε εκ νέου δήλωση των εργαζομένων των 

οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται ξανά σε αναστολή, είτε βεβαιώνουν ότι 

παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν 

ήδη τεθεί σε αναστολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για 

πρώτη φορά κατά τον μήνα Δεκέμβριο, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων 

(supportemployees.yeka.gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη 

τους.  

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων 

και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο 

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία 

του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Επίσης, δηλώνουν και το αν 

μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου 

ακινήτου.  

Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020 

παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους ή των εργαζομένων των 

οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου 

εργοδότη, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, 

εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού 

(ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.  
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3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν 

αμελλητί την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό 

πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

Γενικές Διατάξεις 

 

Άρθρο 1 

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή 

ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του 

τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου - εργαζομένου, ο οποίος υποδεικνύεται στην 

υποβαλλόμενη αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή 

αναλυτική κατάσταση δικαιούχων - εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη 

στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό 

Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.  

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία 

«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, 

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων, 

το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή 

πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της 

Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η 

μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της 

Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.  

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών και 

Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) 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 IBAN 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 ανά δικαιούχο-εργαζόμενο και β) με το ποσό που 

αφορά το ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους, σύμφωνα με την 109/12-3- 2019 πράξη 

του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για 

την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους. Οι πληρωμές που θα 

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

της Ελλάδος από την ΔΙΑΣ ΑΕ και χωρίς επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο. 

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμ. Προγραμματισμού 

του ΓΛΚ, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο 
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λογαριασμός με IBAN 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 ΑΕ.  

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον 

ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του 

προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου 

να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.  

6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της 

παρ. 4 του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται 

με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες 

τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και 

ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.  

9. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται 

τα ακόλουθα:  

α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση 

του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.  

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.  

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης 

(extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  

 

Άρθρο 2 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα 

φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής 

ψευδούς δηλώσεως.  

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως 

λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του 

νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις 

του ΚΕΔΕ.  

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 
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Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Δεκεμβρίου 2020. 

 

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

 

957. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4759 της 9/9.12.2020 «Εκσυγχρονισμός της 

Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 245) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1  Σκοπός 

Άρθρο 2  Ορισμοί - Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4447/2016 

Άρθρο 3  Εθνική Χωρική Στρατηγική - Τροποποίηση των παρ. 1, 3 και 4 του 

άρθρου 3 του ν. 4447/2016 

Άρθρο 4  Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας - Τροποποίηση των παρ. 1, 4, 5, 7 και9 

του άρθρου 4 του ν. 4447/2016 

Άρθρο 5  Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 

(ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α.) - Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 4447/2016 

Άρθρο 6  Χωροταξικός σχεδιασμός - Τροποποίηση του τίτλου του Κεφαλαίου Β΄ 

του ν. 4447/2016 

Άρθρο 7  Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια - Αντικατάσταση του άρθρου 5 του 

ν. 4447/2016 

Άρθρο 8  Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια - Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 5, 9, 

11 και 12 του άρθρου 6 του ν. 4447/2016 

Άρθρο 9  Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Αντικατάσταση του τίτλου του Κεφαλαίου 

Γ΄ του ν. 4447/2016 

Άρθρο 10  Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια - Αντικατάσταση του άρθρου 7 του 

ν. 4447/2016 - Εξουσιοδοτική διάταξη 

Άρθρο 11  Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια - Αντικατάσταση του άρθρου 8 του 

ν. 4447/2016 

Άρθρο 12  Οριοθέτηση οικισμών 

Άρθρο 13  Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής - Αντικατάσταση του άρθρου 10 του 

ν. 4447/2016 

Άρθρο 14  Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Συντονιστής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8q6KUEZFb2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucHqZsE9OED011jofeTi1J4SoE-egKHz5MneZ-c2jhBF
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Άρθρο 15  Ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή - Τροποποίηση του άρθρου 11 

του ν. 4447/2016 

Άρθρο 16  Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση του άρθρου 

12 του ν. 4447/2016 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

 

Άρθρο 17  Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής 

Άρθρο 18  Πεδίο εφαρμογής του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού - 

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4546/2018 

Άρθρο 19  Ορισμοί - Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 4546/2018 

Άρθρο 20  Στόχοι του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού - Τροποποίηση της 

παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4546/2018 

Άρθρο 21  Θέσπιση και εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού - 

Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 4546/2018 

Άρθρο 22  Εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο και δομή του 

θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού - ροποποίηση του τίτλου και των 

παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του ν. 4546/2018 

Άρθρο 23  Ελάχιστες απαιτήσεις για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό - 

Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 4546/2018 

Άρθρο 24  Περιεχόμενο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και θαλάσσια 

χωροταξικά πλαίσια - Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 4546/2018 

Άρθρο 25  Δημόσια διαβούλευση - Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 1 του 

άρθρου 9 του ν. 4546/2018 

Άρθρο 26  Αρμόδια αρχή - Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 

ν. 4546/2018 

Άρθρο 27  Μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 

του ν. 4546/2018 

Άρθρο 28  Ορισμοί - Αντικατάσταση της περ. 11 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011 

Άρθρο 29  Καθορισμός υποδιαιρέσεων των θαλάσσιων υποπεριοχών - 

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3983/2011 

Άρθρο 30  Έννοια Θαλάσσιων Χωροταξικών Σχεδίων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 

Άρθρο 31  Σκοπός 

Άρθρο 32 Εκτός σχεδίου δόμηση 
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Άρθρο 33 Όροι δόμησης 

Άρθρο 34 Όροι δόμησης σε τουριστικές εγκαταστάσεις σε περιοχές εκτός σχεδίου 

Άρθρο 35  Όροι δόμησης για Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα - Τροποποίηση της 

παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 

Άρθρο 36  Κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων - Προσθήκη υποπερ. ζζ΄ στην 

περ. α΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 

Άρθρο 37  Μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας - Προσθήκη του 

άρθρου 10Α στον ν. 4002/2011 

Άρθρο 38  Πολεοδομικά κίνητρα για την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των 

τουριστικών εγκαταστάσεων 

Άρθρο 39  Οργανωμένοι υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών 

Δραστηριοτήτων - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 44 και της παρ. 

2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 

Άρθρο 40  Μεταβατικές διατάξεις - εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 

 

Άρθρο 41  Σκοπός 

Άρθρο 42 Εθνική ονοματολογία χρήσεων γης 

Άρθρο 43  Διάρθρωση των κατηγοριών των χρήσεων γης 

Άρθρο 44  Προσθήκες στην Εθνική Ονοματολογία Χρήσεων Γης 

Άρθρο 45  Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Άρθρο 46  Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) - Τροποποίηση της παρ. 1 του 

άρθρου 7 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 47  Αρμοδιότητες ΚΕ.Σ.Α. και ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. - Τροποποίηση της περ. ε΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4495/2017 και άρθρου 25 του 

ν. 4495/2017 

Άρθρο 48 Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - 

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 49  Προσωρινή άσκηση αρμοδιοτήτων τοπικών παρατηρητηρίων - 

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 50  Ορισμοί - Τροποποίηση των περ. γ΄, δ΄και ι΄ του άρθρου 28 του 

ν. 4495/2017 
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Άρθρο 51 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 29 

του ν. 4495/2017 

Άρθρο 52  Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση 

Εργασιών Μικρής Κλίμακας - Τροποποίηση του τίτλου και της περ. α΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 53 Αρμόδια όργανα χορήγησης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών 

- Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 31 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 54 Προέγκριση οικοδομικής άδειας - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 

1, 5, 6, και 7 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 55 Κατηγορίες τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών - Τροποποίηση του 

άρθρου 36 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 56  Επιτάχυνση διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών - Τροποποίηση 

της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 57  Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος και 

διαγράμματος κάλυψης - Τροποποίηση της περ. ε΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 39 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 58  Δικαιολογητικά για χορήγηση οικοδομικής άδειας - Αντικατάσταση του 

άρθρου 40 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 59  Αλλαγή χρήσης εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων - Προσθήκη 

άρθρου 41Α στον ν. 4495/2017 

Άρθρο 60  Αναθεώρηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας - Τροποποίηση του 

άρθρου 42 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 61  Σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας - Τροποποίηση του άρθρου 47 

του ν. 4495/2017 

Άρθρο 62  Διαδικασία ηλεκτροδότησης - Προσθήκη του άρθρου 47Α στον 

ν. 4495/2017 

Άρθρο 63 Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου - Αντικατάσταση των παρ. 1, 1α, 2 και 

3 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 64 Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου - 

Αντικατάσταση των παρ. 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 56 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 65 Πρόσβαση στο Κεντρικό Παρατηρητήριο - Αντικατάσταση της παρ. 1 

του άρθρου 58 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 66 Πιστοποιητικό Πληρότητας και Βεβαίωση Μηχανικού - 

Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 67  Διοικητικές κυρώσεις - Αντικατάσταση του άρθρου 60 του 

ν. 4495/2017 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

Άρθρο 68  Σκοπός/αντικείμενο 
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Άρθρο 69  Ορισμοί – Αντικατάσταση των περ. α΄, β΄, ε΄, στ΄, ζ΄και η΄ του άρθρου 

64 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 70  Ψηφιακή Τράπεζα Γης - Αντικατάσταση του άρθρου 67 του 

ν. 4495/2017 

Άρθρο 71  Τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης - Αντικατάσταση του άρθρου 

68 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 72  Ακίνητα προσφοράς συντελεστή δόμησης - Αντικατάσταση του άρθρου 

70 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 73 Ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης - Αντικατάσταση του άρθρου 

71 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 74 Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή - Αντικατάσταση του άρθρου 72 του 

ν. 4495/2017 

Άρθρο 75 Διαδικασία μεταφοράς συντελεστή δόμησης - Αντικατάσταση του 

άρθρου 74 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 76 Συνέπειες μεταφοράς συντελεστή δόμησης - Αντικατάσταση του 

άρθρου του 75 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 77  Δράσεις περιβαλλοντικής και πολεοδομικής εξισορρόπησης μέσω της 

Ψηφιακής Τράπεζας Γης - Αντικατάσταση του άρθρου 76 του 

ν. 4495/2017 

Άρθρο 78 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Άρθρο 79  Αντιμετώπιση σφαλμάτων μηχανικών - Αντικατάσταση της παρ. 2 του 

άρθρου 81 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 80 Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων - 

Τροποποίηση των περ. γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 81  Ζητήματα κάθετων και οριζόντιων ιδιοκτησιών - Τροποποίηση των 

παρ. 7 και 9 του άρθρου 98 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 82 Υπολογισμός ενιαίου ειδικού προστίμου - Τροποποίηση των παρ. 8 και 

12 του άρθρου 100 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 83  Υπαγωγή αυθαιρέτων για τα οποία εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης ή 

κατεδάφισης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 106 του 

ν. 4495/2017 

Άρθρο 84  Ακίνητα Δημοσίου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 114 του 

ν. 4495/2017 

Άρθρο 85  Καταβολή παραβόλου και αυθαίρετες κατασκευές σε διατηρητέα κτίρια 

- Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 115 και της παρ. 1 του άρθρου 

117 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 86 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 87 Ορισμοί 

Άρθρο 88  Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης 

Άρθρο 89 Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης 

Άρθρο 90  Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε περίπτωση ρυμοτομικής 

απαλλοτρίωσης 

Άρθρο 91  Ειδικές περιπτώσεις 

Άρθρο 92 Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και 

κοινωφελών χώρων 

Άρθρο 93  Μεταβατικές διατάξεις - Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΧΩΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Άρθρο 94  Αντικείμενο 

Άρθρο 95 Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών χωρικών μελετών 

Άρθρο 96  Ηλεκτρονικό Μητρώο Χωρικών Μελετών 

Άρθρο 97  Ανάρτηση χωρικών σχεδίων στο διαδίκτυο 

Άρθρο 98  Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 99 Πεδίο εφαρμογής - Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 1 του 

ν. 4067/2012 

Άρθρο 100  Ορισμοί - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 

Άρθρο 101  Αλλαγή χρήσης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 5 του 

ν. 4067/2012 

Άρθρο 102  Πολεοδομικά κίνητρα - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 

του ν. 4067/2012 

Άρθρο 103  Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής με απομείωση καθ’ ύψος υφιστάμενων κτιρίων - 

Προσθήκη άρθρου 10Α στον ν. 4067/2012 



367 
 

Άρθρο 104  Επιφάνειες που δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης, το 

ποσοστό κάλυψης και τον συντελεστή όγκου - Τροποποίηση των 

άρθρων 11, 12 και 13 του ν. 4067/2012 

Άρθρο 105  Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων - Τροποποίηση του άρθρου 14 του 

ν. 4067/2012 

Άρθρο 106  Ύψος κτιρίου - Τροποποίηση των παρ. 1, 4, 5 και 8 του άρθρου 15 του 

ν. 4067/2012 

Άρθρο 107  Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία - Τροποποίηση Β΄ 

των παρ. 1, 3 και 5, της περ. ε΄ της παρ. 6 και της παρ. 10 του άρθρου 

16 του ν. 4067/2012 

Άρθρο 108  Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις 

- Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 17 του 

ν. 4067/2012 

Άρθρο 109  Φυτεμένα δώματα - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 18 

του ν. 4067/2012 

Άρθρο 110 Κατασκευές πάνω από το κτίριο - Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 19 του ν. 4067/2012 

Άρθρο 111 Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους - Τροποποίηση της 

παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 

Άρθρο 112  Παρόδια Στοά - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 22 του 

ν. 4067/2012 

Άρθρο 113 Λειτουργική ενοποίηση οριζοντίων ιδιοκτησιών ιδίου ιδιοκτήτη,  

εσωτερικές διαρρυθμίσεις και επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό - 

Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 

Άρθρο 114  Χαμηλά κτίρια - Τροποποίηση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 του 

ν. 4067/2012 

Άρθρο 115  Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής 

κατανάλωσης - Αντικατάσταση του άρθρου 25 του ν. 4067/2012 

Άρθρο 116 Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση της παρ. 2 

και προσθήκη των παρ. 6, 7, 8, 9 και 10 στο άρθρο 28 του ν. 4067/2012 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Άρθρο 117 Περιφερειακές Επιτροπές Προσβασιμότητας - Αντικατάσταση του 

άρθρου 18 του ν. 4495/2011 

Άρθρο 118 Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας - Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 

του άρθρου 19 του ν. 4495/2011 

Άρθρο 119  Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα 

εμποδιζόμενα άτομα - Αντικατάσταση του τίτλου και των παρ. 1, 4, 5, 

8 και 9 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 
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Άρθρο 120  Ειδικές διατάξεις - Αντικατάσταση των παρ. 2 και 4 και προσθήκη των 

παρ. 6 και 7 στο άρθρο 27 του ν. 4067/2012 

Άρθρο 121  Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ 

και εμποδιζόμενων ατόμων - Τροποποίηση του άρθρου 54 του 

ν. 4495/2017 

Άρθρο 122  Μη υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 96 επ. του ν. 4495/2017- 

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4495/2011 

Άρθρο 123  Ελαφρύνσεις - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 7 του άρθρου 103 του 

ν. 4495/2017 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 124  Αρχή Οργάνωσης, Εποπτείας και Συντονισμού των οικονομικών 

δραστηριοτήτων στο πεδίο προστασίας του περιβάλλοντος 

Άρθρο 125  Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης των οικονομικών  

δραστηριοτήτων στο πεδίο προστασίας του περιβάλλοντος 

Άρθρο 126  Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν.  3889/2010 και της παρ. 1 του 

άρθρου 49 του ν. 998/1979 

Άρθρο 127  Ζητήματα εισφοράς σε γη - Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 12 του 

ν. 3986/2011 

Άρθρο 128 Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων - Παράταση υποβολής 

Δικαιολογητικών - Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 

Άρθρο 129 Επισκευή και αποκατάσταση κτιρίων προς αποκατάσταση ζημιών, οι 

οποίες προξενήθηκαν από βίαιο συμβάν ή θεομηνία 

Άρθρο 130  Λειτουργία Δημοτικών Κοιμητηρίων 

Άρθρο 131 Διατάξεις για υφιστάμενα Γ.Π.Σ. - Τροποποίηση της παρ. 15 του 

άρθρου 51 του ν. 4178/2013 

Άρθρο 132 Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις 

Άρθρο 133 Πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση στο Κτηματολόγιο - Τροποποίηση 

της περ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 

Άρθρο 134  Ζητήματα λειτουργίας Κτηματολογίου - Τροποποιήσεις των άρθρων 5, 

7, 7Α του ν. 2308/1995 και της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 

Άρθρο 135  Αρμοδιότητες Ελληνικού Κτηματολογίου - Τροποποίηση των άρθρων 

1 και 47 του ν. 4512/2018 και του άρθρου 70 του ν. 4509/2017 

Άρθρο 136 Μεταβατικές ρυθμίσεις του ν. 4280/2014 - Τροποποίηση της παρ. 8 του 

άρθρου 52 του ν. 4280/2014 

Άρθρο 137  Προσωρινές κατασκευές εντός χερσαίας ζώνης λιμένος και 

εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια 
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Άρθρο 138 Καταργούμενες διατάξεις Άρθρο 139 Σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας 

Δόμησης 

Άρθρο 140  Τροποποιήσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας Αττικής - 

Τροποποίηση της παρ. 4 άρθρου 14 του ν. 4277/2014, προσθήκη 

παραγράφου στο Παράρτημα IV και τροποποίηση ορισμού 

Άρθρο 141 Κλειστοί υπόγειοι χώροι στάθμευσης - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 8 

του ν. 4067/2012 Άρθρο 142 Προσωρινή χωροθέτηση Σταθμών 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 

Άρθρο 143 Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (Σ.Ο.Α.Π.) Δήμου  

Αθηναίων 

Άρθρο 144  Υψομετρική μελέτη - Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 5 του 

ν. 4062/2012 

Άρθρο 145  Διατάξεις για το Κτηματολόγιο - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 40 του 

ν. 4409/2016 

Άρθρο 146  Χωροθέτηση δομών υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης και 

περίφραξη αυτών - Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 

και προσθήκη περ. κγ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017 

Άρθρο 147  Επισκευή, εκσυγχρονισμός και επέκταση κτιρίων στην περιοχή Β΄ του 

από 15/27.6.1994 προεδρικού διατάγματος. 

Άρθρο 148  Ιεροί Ναοί και ναΰδρια σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης - 

Αντικατάσταση του άρθρου 12 του από 6.10.1978 προεδρικού 

διατάγματος. 

Άρθρο 149  Λειτουργική ενοποίηση ξενοδοχειακών καταλυμάτων - Τροποποίηση 

παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4179/2013 

Άρθρο 150  Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 18 

του ν. 4276/2014 

Άρθρο 151 Μετατροπή εισφοράς σε γη που επιβλήθηκε πριν από τον ν. 1337/1983 

σε εισφορά σε χρήμα 

Άρθρο 152  Αναστολή πολεοδομικών προθεσμιών λόγω COVID-19 

Άρθρο 153  Έγκριση μελετών για την Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης 

Άρθρο 154 Καταργούμενες διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 155  Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) - Eιδικά Πολεοδομικά Σχέδια 

(Ε.Π.Σ.) 

Άρθρο 156  Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Ζώνες Απολιγνιτοποίησης 

(Ζ.ΑΠ.) 
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Άρθρο 157  Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. - Χρέωση 

εκπροσώπων φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση άρθρου 143 

του ν. 4001/2011 

Άρθρο 158  Επιβολή πράσινου τέλους στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης («diesel») 

της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 

Άρθρο 159  Αναστολή της υπογραφής Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης 

Άρθρο 160 Ανταγωνιστικές διαδικασίες Α.Π.Ε. - Τροποποίηση άρθρου 7 του 

ν. 4414/2016 και άρθρου 2 του ν. 4513/2018 

Άρθρο 161 Κριτήρια Στρατηγικών Επενδύσεων στις ΑΠΕ - Τροποποίηση του 

άρθρου 10 του ν. 4608/2019 

Άρθρο 162 Αύξηση ορίου ισχύος σταθμών ενεργειακού συμψηφισμού - 

Τροποποίηση του άρθρου 14α του ν. 3468/2006 

Άρθρο 163 Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης - Τροποποίηση του άρθρου 

73 του ν. 2960/2001 

Άρθρο 164  Ρυθμίσεις θεμάτων Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), 

Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων 

Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και Διαχειριστή Εθνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) 

Άρθρο 165  Παράταση υποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη λειτουργία 

των λατομείων σχιστολιθικών πλακών - Τροποποίηση της παρ. 23 του 

άρθρου 68 του ν. 4512/2018 

Άρθρο 166 Διακυβέρνηση Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων 

(ΕΔΕΥ Α.Ε.) 

Άρθρο 167 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Άρθρο 168  Καταργούμενες διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 169 Μεταβίβαση ακινήτου από τον e-ΕΦΚΑ στον Δήμο Μαραθώνα 

Άρθρο 170  Πρόσθετη αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού 

Άρθρο 171 Μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 172 Έναρξη ισχύος 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ 
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ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 152 

Αναστολή πολεοδομικών προθεσμιών λόγω COVID-19 

Αναστέλλονται για το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαρτίου 

2021:  

α. η προθεσμία της περ. δ΄ του άρθρου 28 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167),  

β. οι προθεσμίες της περ. α΄ της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 

πλην του τελευταίου εδαφίου αυτής,  

γ. οι προθεσμίες του άρθρου 42 του ν. 4495/2017. Η ως άνω αναστολή παρατείνει και 

τον αντίστοιχο χρόνο ισχύος των πράξεων του άρθρου 42 του ν. 4495/2017. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 157 

Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. - Χρέωση εκπροσώπων 

φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 

1. α) Επιβάλλεται άπαξ έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 

από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής 

Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), οι οποίοι έχουν τεθεί σε 

λειτουργία κανονική ή δοκιμαστική έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015. Η έκτακτη 

εισφορά υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., τιμήματος 

πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον παραγωγό στο σύστημα ή το 

διασυνδεδεμένο δίκτυο ή στα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων 

Νησιών (Μ.Δ.Ν.), για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά 

το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 ή τιμολογούνται στις μηνιαίες 

εκκαθαρίσεις του έτους 2020 και ανέρχεται σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) για όλες 

τις κατηγορίες παραγωγών.  

β) Τα ποσά που αντιστοιχούν στην έκτακτη εισφορά του παρόντος άρθρου, 

υπολογίζονται και παρακρατούνται από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 

Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης 

(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και, για την περίπτωση των Μ.Δ.Ν., από την Ανώνυμη Εταιρεία 

με την Επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) ως διαχειριστή των Μ.Δ.Ν., και αποτελούν έσοδο ή του 

Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου ή του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του 

Ειδικού Λογαριασμού Ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη Διασυνδεδεμένων 

Νησιών.  

Συγκεκριμένα:  

(βα) Έως την 31η Ιανουαρίου 2021 ο αρμόδιος διαχειριστής εκδίδει ενημερωτικό 

σημείωμα, με τη μηνιαία ανάλυση της ως άνω εισφοράς, το οποίο αποστέλλεται στον 

υπόχρεο. Τα ποσά της εισφοράς για τους μήνες του έτους 2020 υπολογίζονται επί του 
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προς τιμολόγηση ποσού εκάστου μήνα του 2020, παρακρατούνται και συμψηφίζονται 

εντός του έτους 2021 με τις πληρωμές των τιμολογίων των αντίστοιχων μηνών από τον 

αρμόδιο διαχειριστή προς τον παραγωγό.  

(ββ) Για την περίπτωση των φωτοβολταϊκών σταθμών που εμπίπτουν στο Ειδικό 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, η 

ως άνω έκτακτη εισφορά επιβάλλεται για κάθε σταθμό και υπολογίζεται επί της κατά 

αναλογία παραγωγής του σταθμού με βάση τα αντίστοιχα χρονομερίδια για την 

περίοδο από 1ης.1.2020 έως 31.12.2020, κατόπιν υπολογισμών της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., 

η οποία ενημερώνει τον τρέχοντα προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τον 

εκπρόσωπο φορτίου του πελάτη. Ο προμηθευτής εφαρμόζει και συμψηφίζει την 

παραπάνω έκτακτη εισφορά με τις μελλοντικές χρεοπιστώσεις προς τους δικαιούχους 

του ειδικού προγράμματος, βάσει της παραγωγής του φωτοβολταϊκού συστήματος της 

αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020, μειώνοντας αντίστοιχα τις απαιτήσεις του από 

τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179). Η εισφορά 

εφαρμόζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που εκδίδονται από την 1η.1.2021 

βάσει της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήματος κατά την 

αντίστοιχη χρονική περίοδο του έτους 2020.  

γ) Τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά της παρούσας, υπολογίζονται και 

παρακρατούνται σε κάθε εκκαθάριση από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 

Α.Ε. ως Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν. ή από τους προμηθευτές για την ανωτέρω υποπερ. 

ββ) και η έκπτωση της εν λόγω δαπάνης διενεργείται εφάπαξ, το φορολογικό έτος εντός 

του οποίου πραγματοποιήθηκαν η παρακράτηση και ο συμψηφισμός της επιβληθείσας 

έκτακτης εισφοράς και ανεξάρτητα του φορολογικού έτους εντός του οποίου 

πραγματοποιήθηκε η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και 

υπολογίσθηκε η επιβληθείσα έκτακτη εισφορά.  

δ) Ο Κώδικας Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π (Β΄ 2307/2018), ο Κώδικας Διαχείρισης Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (Β΄ 

78/2017) και ο Κώδικας Διαχείρισης Μ.Δ.Ν. (Β΄ 304/2014) δύναται να τροποποιούνται 

για την εφαρμογή της παρούσας. Σε περίπτωσης διασύνδεσης μη Διασυνδεδεμένων 

Νησιών εντός του έτους 2021 η υποχρέωση της συναλλαγής για υπολειπόμενα ποσά 

υλοποιείται από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. κατόπιν στοιχείων που παρέχει η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 

Α.Ε..  

2. α) Επιβάλλεται έκτακτη χρέωση για το έτος 2021 σε κάθε εκπρόσωπο φορτίου 

(προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοπρομηθευόμενο Πελάτη), η οποία 

καθορίζεται σε δύο (2) ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) για μεν το διασυνδεδέμενο 

σύστημα και το διασυνδεδέμενο δίκτυο επί των ποσοτήτων των δηλώσεων φορτίου 

των εκπροσώπων φορτίου που εντάχθηκαν στον ημερήσιο ενεργειακό 

προγραμματισμό για τον μετρητή ή τους μετρητές που εκπροσωπούν στο 

διασυνδεδεμένο σύστημα και δίκτυο για τις ημέρες κατανομής από την 1η.1.2020 μέχρι 

και την 31.10.2020 και βάσει της καθαρής θέσης των εκκαθαρισθεισών εντολών 

αγοράς και πώλησης των εκπροσώπων φορτίου στην αγορά επόμενης ημέρας και την 

ενδοημερήσια αγορά για τις ημέρες εκπλήρωσης φυσικής παράδοσης από την 

1η.11.2020 μέχρι και την 31.12.2020, για δε τα Μ.Δ.Ν. επί της παραγόμενης ενέργειας 

που του αναλογεί κατά το ποσοστό εκπροσώπησής του, σύμφωνα με τις μηνιαίες 

εκκαθαρίσεις του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ως Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., κατά το έτος 2020.  

β) H έκτακτη χρέωση της παρούσας αποτελεί έσοδο ή του υπολογαριασμού 

ενισχύσεων του ειδικού λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. διασυνδεδεμένου 

συστήματος και δικτύου ή του υπολογαριασμού ενισχύσεων του ειδικού λογαριασμού 

ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μ.Δ.Ν..  
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Τα ποσά της χρέωσης για έκαστο των μηνών του έτους 2020 υπολογίζονται από τους 

αρμόδιους διαχειριστές, Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. για το διασυνδεδεμένο σύστημα και 

διασυνδεδεμένο δίκτυο και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για τα Μ.Δ.Ν., και αποστέλλονται 

σχετικά ενημερωτικά σημειώματα στους εκπροσώπους φορτίου. Η Ανώνυμη Εταιρεία 

με την επωνυμία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (Ε.Χ.Ε. Α.Ε.) παρέχει τα 

απαραίτητα στοιχεία στην Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. για τους απαιτούμενους υπολογισμούς 

της έκτακτης χρέωσης.  

Τα ποσά της εισφοράς για τους μήνες του έτους 2020 υπολογίζονται επί του προς 

τιμολόγηση ποσού εκάστου μήνα του έτους 2020, παρακρατούνται και συμψηφίζονται 

εντός του έτους 2021 με τις πληρωμές των τιμολογίων των αντίστοιχων μηνών από τον 

αρμόδιο διαχειριστή προς τον εκπρόσωπο φορτίου. 

Σε περίπτωση διασύνδεσης των Μ.Δ.Ν. με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας εντός του έτους 2021, η υποχρέωση της συναλλαγής για τυχόν 

υπολειπόμενα ποσά υλοποιείται από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. κατόπιν στοιχείων που 

παρέχει η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..  

γ) Κάθε θέμα σχετικά με τον υπολογισμό της χρέωσης, την εκκαθάριση, τον 

διακανονισμό των συναλλαγών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την 

εφαρμογή της παρούσας καθορίζονται στον Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. και στον Κώδικα 

Διαχείρισης Μ.Δ.Ν., οι οποίοι τροποποιούνται ενός δύο (2) μηνών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος.  

3. α) Από την έναρξη λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του 

άρθρου 5 του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1298/2020 (Β΄ 4415) 

απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), την 1η.11.2020, η υποπερ. αα) της 

περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:  

«αα) Τα ποσά που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο λειτουργίας των 

αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016 για την 

ενέργεια από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

με σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σταθερής τιμής ή με σύμβαση πώλησης 

ηλεκτρικής ενέργειας κατά το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α´ 129) ή αντίστοιχη 

σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006, 

περιλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών ειδικού προγράμματος του άρθρου 14Α του 

ν. 3468/2006 (Α´ 129) ή σύμβαση συμψηφισμού ενέργειας, σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Β΄ 5914/2018), του 

Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας 

Αγοράς (Β΄ 428/2020), του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (Β΄ 5910/2018, όπως 

διορθώθηκε με το Β΄ 468/2019), του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς 

Εξισορρόπησης (Β΄ 3076/2020) και του Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π..  

Τα ποσά αυτά καταβάλλονται, κατά τρόπον ώστε να αντανακλούν κατ’ ελάχιστον το 

μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών και να 

αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς 

και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά 

νησιών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 3468/2006, με μεθοδολογία που 

εξειδικεύεται στον Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..»  

β) Από την έναρξη λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του 

άρθρου 5 του ν. 4425/2016, σύμφωνα με την απόφαση Ρ.Α.Ε. 1298/2020, την 

1η.11.2020, προστίθενται υποπερ. εε) και στστ) στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 

143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) ως εξής:  
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«εε) το μέρος εκ των ποσών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης 

αποκλίσεων, το οποίο δεν χρεοπιστώνεται στους κατόχους σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λειτουργούν στο πλαίσιο 

σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης, κατά τη συμμετοχή τους 

είτε απευθείας είτε μέσω Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) στις αγορές 

ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016 εντός του μεταβατικού 

διαστήματος και μέχρι την ανάληψη από τους κατόχους των ανωτέρω αδειών πλήρους 

υποχρέωσης εξισορρόπησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού του 

Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς 

Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης και 

του Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.,  

στστ) τα ποσά που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων, τα 

οποία αφορούν σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι λειτουργούν μέσω Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης 

Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, 

ημερομηνία που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/2019 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Β΄ 1020) στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του 

ν. 4425/2016, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού του 

Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς 

Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, του Κανονισμού Αγοράς 

Εξισορρόπησης, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης και 

του Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π..»  

γ) Στην παρ. 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, η λέξη «Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.» 

αντικαθίσταται από τη λέξη «Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.»  

δ) Στην υποπερ. (ββ) της περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 η 

φράση «Λειτουργό της Αγοράς» αντικαθίσταται από τη φράση «Διαχειριστή Α.Π.Ε. 

και Εγγυήσεων Προέλευσης».  

ε) Στην παρ. 5 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 η φράση «Λειτουργό της Αγοράς» 

αντικαθίσταται από τη φράση «Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης». 

 

Άρθρο 165 

Παράταση υποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη λειτουργία των 

λατομείων σχιστολιθικών πλακών – Τροποποίηση της παρ. 23 του άρθρου 68 του 

ν. 4512/2018 

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 

(Α΄ 5) τροποποιείται και η παρ. 23 διαμορφώνεται ως εξής:  

«23. Νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται λατομεία σχιστολιθικών 

πλακών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), προκειμένου να 

συνεχίσουν την εκμετάλλευση των λατομείων αυτών, οφείλουν να υποβάλουν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), 

μέχρι τις 30.6.2021. Για την πρώτη τριετία εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η 

εγγυητική επιστολή έναντι οφειλόμενων μισθωμάτων υπολογίζεται στο πενήντα τοις 

εκατό (50%) των προβλεπόμενων πάγιων σύμφωνα με τον τύπο της παρ. 4 του άρθρο 

45. Η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 2 του άρθρου 55 για την 
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αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με την εγκεκριμένη Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 22 του 

παρόντος.». 

2. Η παρ. 1 ισχύει αναδρομικά από 1ης.7.2020. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 170 

Πρόσθετη αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

Από τη δημοσίευση του παρόντος στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που 

μετακινείται εκτός περιφερειακής ενότητας σε νοσοκομεία και λοιπούς φορείς 

υποδοχής της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (A΄ 76) για 

τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται για κάθε ημέρα 

απασχόλησης για το χρονικό διάστημα της μετακίνησής τους, ως πρόσθετη 

αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) επιπλέον ημερομίσθιο, πλέον των μηνιαίων αποδοχών 

τους. Η πρόσθετη αποζημίωση του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται και στους ιατρούς 

που μετακινούνται σε επιχειρησιακά κέντρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 

(Ε.Κ.Α.Β.) εκτός περιφερειακής ενότητας κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 

δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020. Ο φορέας υποδοχής του μετακινούμενου προσωπικού 

αποστέλλει μηνιαίως στον φορέα προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού, 

αναλυτική κατάσταση των δικαιούχων που απασχολούνται σε αυτό στο πλαίσιο του 

παρόντος, το χρονικό διάστημα απασχόλησης και συμμετοχής τους σε πρόγραμμα 

εφημεριών, προκειμένου να υπολογιστεί και να καταβληθεί το ποσό της πρόσθετης 

αποζημίωσης πλέον των τακτικών αποδοχών και της συμμετοχής τους σε εφημερίες 

από τον φορέα προέλευσης, που είναι υπόχρεος για τη μισθοδοσία τους. Η πρόσθετη 

αποζημίωση είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές 

εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής 

περίθαλψης.  

 

Άρθρο 171 

Μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού 

(Αντικαθίστανται οι παρ. 5 και 6 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ 

 

Άρθρο 172 

Έναρξη ισχύος 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3


376 
 

Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του. 

 

 

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


